ОТЧЕТ
НА ОБЩИНА ВРАЦА ЗА МАНДАТ 2007-2011
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
В отговор на доверието, дадено ми от Вас – гражданите на нашата община представям на Вашето внимание Отчет на Община Враца
за Мандат 2007-2011.
Съвместните ни усилия, споделената отговорност, приемствеността в действията водят до реализиране на поставените цели в
секторните политики за развитието на Община Враца.
Тези са и принципите на представената от мен през 2009 година Програма за управление.
СОБСТВЕНИТЕ И ЧУЖДИ ИНВЕСТИЦИИ ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОМЯНА НА ОБЛИКА И НАЧИНА НА ЖИВОТ В ОБЩИНА ВРАЦА
Водещият приоритет в четиригодишния период е привличането на чужди и реализирането на собствени инвестиции, гарантиращи
просперитета на общината като цяло и на всеки гражданин. Реализирани са
Шоурум на Hyundai – инвестициите, вложени в комплекса са на стойност 2 милиона лева. Продажбено- сервизният комплекс
обслужва областите Монтана, Видин и Плевен.
Нов завод на "Химипласт" за производство на полиетиленови и полипропиленови тръби. Заводът се намира на територията на "Ново
Химко", а в изграждането му са вложени над 1,5 млн. евро. Разкритите към момента работни места са 20, като тенденцията е за
увеличаването им с разширяването на производствения процес.
Нова поточна линия за производство на хляб и хлебни изделия. Съоръжението е изградено, съгласно най-новите европейските
изисквания за качество и контрол от един от големите производители на хляб в региона - фирма „Житара”. Новата инсталация дава
възможност за разкриване на още 10 работни места и за разширяване на предлагания асортимент от продукти.
Магазин за луксозен интериор – „MODUS”, предлагащ мебели за холове, спални, детски стаи и кухни са предимно на прочутата
италианска фирма „Карло Даниели”, на русенската „Ергодизайн”, която работи най-вече за износ, и на врачанската „Елеганто”.
Първа копка на първия етап на газификацията на Враца. Основен изпълнител на проекта е "Рила газ" АД. Първият етап от
реализацията на проекта обхваща източната промишлена зона и жилищните квартали в района на спортния комплекс – част от ж.к.
„Младост”, ж.к. „Самуил” и ж.к. „Околчица”.
Откриване на Нов финансов център на Корпоративна търговска банка АД.
Откриване на магазин „ПЛЮС” в кв. „Сениче”. Инвестицията е най-голямата за Враца за 2009 година и е в размер на 3 милиона лева.
Магазин „ПЛЮС” - Враца осигурява 25 работни места.
Откриване на магазин на фирма „Йоаниц Груп” за търговия на едро и дребно с електроматериали и кабели, осветителни тела,
електроапаратура. По време на строежа фирмата наема около 50 души.
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Най-крупната инвестиция за Община Враца е подписването на Договора за изпълнение на „Интегриран проект за водния цикъл на
град Враца. Размерът на финансирането от Кохезионния фонд на ЕС е 123 523 616, 01 лв. и трябва да бъде изпълнен до края на 2015 година.
Подписване на договор за покупко-продажба на терен за нов завод за производство на сферични кранове с италианското дружество
„О.М.С. САЛЕРИ ИСТЪРН ЮРЪП”. Предстои заводът да бъде построен и да започне да работи с пълен капацитет до 5 години.
Инвестицията се реализира на 3 етапа. По време на първия се изграждат сградите, монтират машините и линиите, необходими за
производствената дейност. Първата фаза е на стойност 3 млн. евро. При изпълнението на СМР се наемат 30-40 работници. Още 12 млн. евро
се инвестират в останалите два етапа. До края на третата фаза се разкриват общо 150 работни места.
Откриване на магазин „Т - MARKET Express”.
Откриване на нов магазин на Търговска верига „Пени маркет”. Наети са 19 човека, а инвестицията е в размер на 4 583 620 лв.
Откриване на нов-продажбено-сервизен център на Фирмата „Ири Трейд” ” – представител на марката „DEUTZ FAHR”.
Подписване на първия договор за възлагане на дейности по проект “Интегриран проект за воден цикъл на Враца” с предмет на
дейност строителен мениджмънт и строителен надзор на договори за строителство по ФИДИК. Контрагентът по договора е „ КОНСУЛГАЛ
БГ ПАРТНЪРС”ООД – консорциум от три фирми , две български и една португалска.
УСТОЙЧИВА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ
През 2009 година част от общинските търговски дружества, реализиращи социалната политика на общината и управляващи имоти,
публична общинска собственост, се преобразуват в общински предприятия по реда на Закона за общинска собственост. Очакваните ефекти
от преобразуването – по-ефективен контрол върху дейността, повишаване размера на приходите, законосъобразно и целесъобразно
планиране на разходите, оптимизиране на персонала, разширяване обхвата на дейността дават резултат през последната година.
Създадени са четири общински предприятия:
Общинско предприятие „Социални дейности”, обединяващо дейността на досега действащите ОП „Диетично хранене”, звено
„Ученическо столово хранене” и „Специализирано общинско звено за социални услуги”.
ОП “Социални дейности” разполага със седем стола в град Враца и три стола в селата: Тишевица, Баница и Девене. В тях се приготвя
диетича храна за: около 600 нуждаещи се от град Враца; около 160 човека, стационарно болни от общинските диспансери; 45 човека от
Дома за стари хора “Зора”; 30 деца от ДЦДВУ “Зорница”; 210 потребители на „Социален Патронаж” в град Враца и селата Згориград,
Тишевица, Горно Пещене, Вировско, Мраморен, Бели извор, както и кварталите Бистрец и Кулата. Осъществява се ученическо столово
хранене за близо 1 600 деца в три ученически стола в град Враца и три стола в селата: Девене, Тишевица и Баница /в тях се приготвя храна
за още осем училища/; сезонно се предлага ежедневно топъл обяд на 98 социално слаби и нуждаещи се от Враца по Проект „Обществени
трапезарии”. Средно дневно потребителите на социалната услуга са от 2800 до 3300 човека.
Дейността на предприятието е свързана и с предлагането на услугата „Домашен социален патронаж”, чрез която се подпомагат
самотно живеещи хора над 65 – годишна възраст. Предприятието обслужва и Клуб на инвалида и клубовете на пенсионера в града и селата.
Общинското предприятие дава работа на 90 човека от град Враца.
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За първото полугодие на 2011 г. приходите на предприятието от всички дейности са 292 355.07 лв. Общо разходите са 545 526.00 лв.
Разликата от 253170.93 лв. се поема от бюджета на Община Враца като част от социалната политика за подпомагане на населението.
Общинско предприятие „Спорт и туризъм” с предмет на дейност управление поддържане на общинските спортните и туристически
имоти и организиране подготовката и провеждането на различни спортни мероприятия и посещения на туристическите обекти. В
предприятието са наети 43-ма работници и служители.
Поддържането на спортната и туристическата база е насочено от една страна към безопасността на обектите и съоръженията и от
друга към увеличаване приходите от ползването им. За целта през годината на обекта са извършени следните дейности:
■ подмяна и ремонт на 150 л.м ограда на стадиона на ПОФК „БОТЕВ - ВРАЦА”;
■ частичен ремонт на сектори „А” и „В”;
■ ремонт на ограда на дигите;
■ ремонт на коридори;
■ монтаж на камери за видеонаблюдение;
■ изграждане на сектор за гости;
■ основен ремонт на филтър на плувен басейн;
■ подмяна на основните кранове и ремонт на тръбопровод на инсталацията на плувния басейн;
■ подмяна на стъкла;
■ боядисване на залата на плувния басейн;
■ ремонт и почистване на преливници;
■ ремонт на ел.инсталация;
■ хидроизолация на покрива на залата за силова подготовка;
■ монтаж на нов окачен таван на залата на басейна и съблекалните;
■ основен ремонт на салон за силова подготовка;
■ профилактика и ремонт на шахти и отводнителна инсталация;
■ подмяна на ел.крушки, кабели, проверка за годност на генератора в Пещера „Леденика”;
■ обособяване на Посетителски център в едното крило на сграда „Прилеп”.
Към 31.08. 2011 г. са отчетени приходи от продажба на стоки и услуги в размер на 186 869,77 лв., от които 111 292,74 лв. от
управление на спортни обекти и 75 577,03 лв. от туристически обекти.
Разходите на предприятието за периода са в размер на 243 312,28 лв. и въпреки социалния характер на дейността, предприятието
покрива 77 % от разходите си със собствени приходи.
Общинско предприятие „Обредни дейности” е създадено за управление и поддържане на гробищните паркове и терени с
прилежащите им сгради и съоръжения и обредните сгради на територията на град Враца, организиране и извършване на услуги, свързани с
радостните и траурни обреди; осигуряване на съпътстващите ги стоки и аксесоари; водене регистър на гробните места, събиране и отчитане
на таксите за гробоползване по ЗМДТ; извършване на стопанска дейност, във връзка с предмета на дейност на предприятието.
Предприятието работи с обща численост на персонала 9 човека. Към 31.08. 2011 г. приходите на предприятието се формират от
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реализацията на услуги и стоки в траурен и радостен сектор и са в размер на 60 512 лв. Направените разходи към 31.08.2011 г. възлизат на
53 799 лв.
През 2011 г. предприятието е реализирало и дейности по подобряване на цялостната организацията и поддържането на гробищните
паркове, както следва:
■ включване в Инвестиционната програма на Община Враца за 2011г. на средства за осигуряване на специализиран софтуер за
гробищни паркове /електронен регистър на гробните места/;
■ Обезпечаване снегопочистването /през зимния период/ и почистването на централни алеи и пътеки в двата гробищни парка от
трева, храсти и битови отпадъци; почистване на „нерегламентирани сметища” между гробните места в „Стар гробищен парк”;
■ стартиране на съвместна дейност с „Йордан Кръстителски Джордан 2001” ЕООД – Враца по разделно събиране на битови отпадъци
/пластмаса и хартия/ в двата гробищни парка;
■ насипване на алеи /неасфалтирани/ в „Нов гробищен парк” с фракция фрезован асфалт;
■ текущи ремонтни дейности в административните сгради в двата гробищни парка;
■ оформяне на цветна алея и алпинеум в „Стар гробищен парк”; направа и монтаж на декоративна ограда на цветна алея и пейки за
посетители в „Нов гробищен парк”;
■ проведени съвместно с РПУ – Враца мероприятия по разкриване извършителите на вандалски действия на територията на
гробищните паркове;
■ осигуряване на заетост на 7 лица по Проект „Развитие”;
■ разработване и реализиране на нови празнични ритуали.
Общинско предприятие ”Паркинги и гаражи” е създадено с предмет на дейност управление, инвестиране, изграждане, експлоатация,
поддържане, отдаване под наем на паркинги, гаражи и места за паркиране, общинска собственост, администриране на обезщетения по
възлагане на Кмета.
През 2011 г за периода 01.01.11 – 31.08.11 ОП Паркинги и гаражи е реализирало приходи в полза на Община Враца, както следва:
от продажба на услуги в „Синя зона” – 78 702 лв.;
от наеми на имущество – 106 148 лв.;
всичко събрани приходи в полза на община Враца - 184 850.00 лв.
Направените до м.август на 2011 година разходи са в размер на 106 181 лв.
През месец юли тази година ОП „Паркинги и гаражи” започна изграждането на паркинг за обслужване на репатрирани автомобили.
Съоръжението е почти готово и с наемането на автомобил за репатриране се очаква създаването на ред и решаването на проблема с
неправилното паркиране на автомобили.
В момента се осъществява кампания за уточняване на преносимите гаражни клетки, настанени на общински терени и уреждането на
наемните отношения между Община Враца и гражданите.
В Община Враца е изградено и функцира Звено „Временна заетост” за изготвяне, контрол и изпълнение па проекти по Програмите
„От социални помощи към осигуряване на заетост”. Дейността на звеното е мащабна по отношение на управлението и изпълнението на
проектите.
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През 2008 г. по НП „ОСПОЗ” са наети 645 безработни лица, в това число за гр. Враца – 140 и за селата 505. В резултат на
извършваната от тях дейност са бетонирани улици и тротоари в селата с 800 м³ бетон, обаластрени улици с 1 650 т трошен камък – 12 000 м²
и поставени тротоарни плочки – 1340 м².
В гр. Враца работещите по програмите се използват предимно за хигиенизирането на ж.к. „Дъбника”, ж.к. „Младост”, кв.”Медковец”
и централна градска част.
През 2009 г. по НП „ОСПОЗ” са наети 869 безработни лица, от които в селата - 686, в град Враца - 183.
През годината е положен 600 м³ бетон за бетониране на улици (6000 м²), 1795 т трошен камък за обаластряване на улици – 12800 м²,
положени 1650 м² тротоарни плочки. В селата се поддържат в добро състояние всички паркове, като в с. Власатица са изградени два нови.
В гр. Враца, освен с хигиенизирането, работниците са ангажирани с боядисване оградата на спортния комплекс - 1460 м² и ремонт на
85 пейки.
През 2010 г. по НП „ОСПОЗ” са наети 572 безработни лица, от които 440 в селата и 132 в град Враца.
От 2010 г. се работи и по нови схеми по „Регионална програма за заетост”. Чрез стартиралата програма са осигурени работни места на
50 човека от град Враца. По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема „Развитие” работа са започнали 23 човека в
селата.
Дейността на звеното през 2010 г. е насочена към пребоядисване на всички автоспирки, пейки в паркове /бул.”Демокрация”, бул.
„Никола Войводов” и пл.”Руски”, съоръженията на 8 детски площадки, както и бетониране улици и тротоари – 6670 м², изграждане на нови
тротоари – 460 м², обаластряване на улици – 7315 м²
При бетонирането е използван 200 т цимент, а при обаластряването на улици трошен камък – 800 т, дарение от „ХОЛСИМ” АД –
с.Б.извор.
През 2011 г. по НП „ОСПОЗ” са наети 237 безработни лица, от които 163 в селата и 74 в град Враца, по „Регионална програма за
заетост” – 40 безработни лица в град Враца, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема „Развитие” – 222, от които
137 в селата и 85 в град Враца.
Работещите по програмите реализират дейности по хигиенизиране на междублоковите пространства в ж.к. „Дъбника”, ж.к.”Младост”
и кв.”Медковец”, а от 01.06.2011 г. се грижат и за „Хижата”. Боядисани са всички бордюри по булевардите в града и голяма част от
бордюрите по второстепенните улици. В кметствата на общината е положен бетон – 900 м³ за бетониране на улици и тротоари (9000 м²),
обаластрени са улици с 1840 т трошен камък (13000 м²), дарение от „ХОЛСИМ” АД – с.Бели извор. В момента продължава обаластряване на
улици с нови количества от 1000 т. Всички паркове и уличната мрежа в селата се поддържат от обучените и назначени за срок от 1 г. лица по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема „Развитие”. Предстои от 01.10.2011 г. да бъдат назначени за срок от 9 месеца
още 65 обучени безработни лица.
С кандидатстването по изброените програми, община Враца осигурява ежегодно работа за немалка част от ниско квалифицираното
население на общината, а с изпълнението на новите схеми дава възможност за квалифицирането и преквалифицирането на десетки
безработни. Осигурените от Община Враца средства за четиригодишния период са в размер на 1 077 736 лв.
С Решение № 622 от Протокол № 49/25.03.2010 г. по предложение на Кмета на Община Враца – д-р Костадин Шахов е създадена Дирекция
"Инспекторат” към Общинска администрация – Враца за осъществяване на пряк контрол на общинската стопанска дейност.
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От датата на създаването Инспекторатът осъществява контролната си дейност въз основа на приет Годишен план, чрез който са:
* извършени 1558 проверки на място и по документи с уведомителен, предупредителен и последващ/наказателен/ характер;
* съставени 6 АУАНН на търговци, извършващи търговска дейност на нерегламентирани места и в противоречие със Закона за
храните;
* засилен контрол върху редовността на внасяне на такси и наеми за ползвани общински имоти и терени на открито, сезонна
търговия, рекламно информационни табели и др.
* затворени 4 търговски обекта;
* засилен последващия контрол върху дейността на питейните заведения и обособените пред тях площи за търговия на открито;
* Демонтирани четири навеса по предписание на Инспектората и със съдействието на експерти от отдел "Незаконно строителство";
* изготвена Схема за вендинг-машините и съставен регистър. Със стикери се обозначават редовните ползватели, а за останалите се
прилага процедура за принудително премахване.
* на собствениците на рекламно-информационни табели, поставени без разрешение и платена такса, се налагат санкции чрез връчване
на фишове;
* на собствениците на билбордове, неотговарящи на изискванията за дизайнерско и рекламно оформление, се издават предписания,
като след изтичане на срока и при неизпълнение се налагат санкции;
* констатирано е, че към некоректни наематели на общински имоти и терени са предприети процедури за принудително събиране на
дължимите суми или за премахване на обектите и съоръженията;
* наложен е Акт за административно нарушение на собственици на туристически обект без необходимата категоризация и нередовно
отчитане на приходите от туристическата такса. Паричната санкция е в размер на 1500 .00 лв.
* съвместно със служители на РУ „Полиция” се извършват проверки по сигнали на граждани по опазване тишината и спокойствието
на гражданите, живеещи в съседство с питейни заведения. Направени са предписания с ограничаване на работното време на пет обекта.
* сериозно внимание е обърнато на сигналите на граждани от кв. "Медковец" за нарушаване тишината и спокойствието им. Със
съдействието на полицейските органи, извършили проверка на 46 сигнала,от които 38 действителни и 8 недействителни са съставени 7 акта
за административни нарушения, 3 предупредителни протокола и 1 полицейско разпореждане.
* съвместната акция със служители на РУ „Полиция”, след която са наказани 36 нарушители по Наредбата за организацията на
безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Враца;
* издадени са 184 констативни протоколи на водачи на МПС, паркирали в тревни площи. Нарушителите са глобени с квитанция от 10
лв. , а при повторно нарушение са издадени 14 АУАНН с наложена санкция от 50 лв.;
* изготвен е Списък на МПС, излезли от употреба и съхранявани неправомерно. На 59 собственици са връчени уведомителни и
предупредителни писма Доброволно са премахнати 58, а за 1 тече процедура за принудително премахване;
* ежедневно се извършват проверки по хигиенизиране на улици, площади, паркове и градини, тротоарни площи, редовното
сметосъбиране, безразборното лепене по сгради, офиси, огради, дървета и др. нерегламентирани места.Изготвят се доклади с предложения,
които се представят на специализираните органи за изпълнение.
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* съставени са 28 констативни протокола с предписания за неправомерното изхвърляне на строителни отпадъци от ремонтни
дейности върху тротоари и улични платна;
* при констатиране на замърсяване на частни терени санкции се налагат на собствениците, които не са се погрижили за опазване и
охраняване на собствеността си. Съставени са 21 констативни протоколи с предписания;
* на над 1200 юридически лица, при чиято дейност се образуват отпадъци от опаковки са раздадени уведомителни писма с
изискванията и задълженията им за тяхното правилно съхраняване.
* извършват се ежедневни проверки по почистване от снега на пътната мрежа и прилежащите територии. Обявен е телефон за спешни
сигнали от кметствата за проблеми в снегопочистването;
* провежда се ефективна защита на потребителските права на гражданите съгласно Закона за защита на потребителя. Извършени са
252 проверки по жалби, писмени и устни сигнали на територията на града и селата, основно за рекламации на стоки и услуги;
* организира се Потребителска приемна за гражданите за отбелязване на 15 март като Световен ден на потребителите под мотото
"Запознай се с правата си ! Възползвай се от правата си !";
Информационно обезпечаване дейността на Инспектората се осъществява чрез Сайта на общината и „горещ телефон” за подаване на
сигнали. Нов момент е включването в Проект „Активен БГ”, като гражданите използват сайта или мобилна връзка и регистрират
нередности. Изготвен е електронен регистър на жалби сигнали и на предписания и е въведен контрол по сроковете на изпълнение. Заведен е
регистър с издадените АУАНН, квитанции и фишове за наложени глоби.
Създаването на Инспектората като контролен и координиращ орган наложи своето място в общинската структура. При последващи
проверки е констатирано,че в по-голяма част направените предписания на инспекторите са изпълнени . Като косвени резултати от дейност
на Инспектората са увеличените приходи в общинския бюджет.
СТАБИЛНИ ФИНАНСИ И УСТОЙЧИВ ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ
Най-важният инструмент за постигане и реализиране на местни политики е общинският бюджет.
Състоянието на бюджета на Община Враца за периода 2007/2011 г., тенденциите и проблемите в системата на местните финанси са в
пряка зависимост от процесите, свързани с финансовата децентрализация и мястото на общинските бюджети в публичните финанси.
Бюджетът на Община Враца за съответните години от Мандат 2007/2011 г. е съставян и изпълняван при спазване разпоредбите на
нормативните документи, уреждащи този процес, както и в съответствие с утвърдената Стратегия за развитието на Община Враца и
Общинския план за развитие 2006-2013 г.
В условията на криза, въпреки макроикономическата обстановка, стремежът на Общинска администрация - Враца през периода на
изтичащия мандат е създаването на стабилна икономическа база на местното самоуправление, гарантираща интересите на общината и
задоволяване потребностите на населението.
Осигурен е ръст на собствените приходи през 2010 г. спрямо 2009 г. от 113 %. С отчетените през 2010 г. 10 313 хил.лв. приходи с
общински характер, почти е достигнато нивото на 2008 г. от 11 183 хил.лв.
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Предприети са редица мерки за повишаване постъпленията от местни данъци и такси, включително чрез анализ на недоборите.
Недоборите на юридически лица са сведени до несъбираеми вземания на ликвидирани и обявени в несъстоятелност предприятия. Освен това
е въведена програма за създаване на база данни за всички длъжници на общината, като данните от нея периодично се оповестяват.
Намалението на преходния остатък в частта на местните дейности се компенсира от увеличението в държавните дейности. В резултат
преходния остатък в периода 2008-2011 г. се запазва.
В частта на държавните субсидии и трансфери бюджетът на Община Враца бележи относителна стабилност. Намалението, което е
отчетено в приетия бюджет за 2011 г. се дължи на отпадане финансирането на общинските лечебни заведения, като делегирана от държавата
дейност във Функция „Здравеопазване”.
Данните показват:
Размер в хил.лв.
ОБЩИНСКИ
ПРИХОДИ
2008 г.
2009 г.
2010 г.
План 2011
Отчет
г.
30.06.2011
Държавни трансфери
33 534
36 842
36 188
31 402
15 648
В т.ч.
- местни дейности
2 597
3 082
3 024
7 095
2 647
- държавни
30 937
33 760
33 164
24 307
13 001
дейности
Собствени приходи
11 183
9 091
10 313
12 452
6 461
В т.ч.
- местни данъци
3 541
3 068
3 305
3 515
2 013
- местни такси
4 515
3 958
4 908
4 685
2 804
- други неданъчни
3 127
2 065
2 100
4 252
1 644
приходи
Преходен остатък в
3 166
2 485
3 437
3 264
3 264
т.ч.
- делегирани
518
838
2 940
2 818
2 818
дейности
- местни дейности
2 648
1 647
497
446
446
Привлечени средства
1 475
902
163
595
-107
ВСИЧКО
49 358
49 320
50 101
47 713
25 266
ПРИХОДИ :
Факторите, оказващи влияние при изпълнението на разходната част на бюджета са намалението на държавните трансфери, ръстът в
цените на стоките и услугите, както и финансовата криза, водеща до намаление на приходите и съответно ограничаване на разходите.
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С предприетите от нас мерки, с наложената финансова дисциплина, осигуряваща контрол при изразходване на бюджетните средства за
Мандат 2007/2011 г. ритмично са финансирани всички бюджетни дейности.
Общо отчетените разходи за периода са :
Отчет към
План
30.06.2011
2008 г.
2009
2010
2011 г.
г.
За държавни дейности
30 824
33 932
34 349
27466
12 372
За дофинансиране
647
580
930
724
342
За местни дейности
15 402
11 372
11 558
19 523
8 385
ОБЩО
46 873
45 884
46 837
47 713
21 099
С най-голям относителен дял от общите разходи по бюджета за периода са разходите по функция „Образование”. Те заемат дял от
средно 45% от бюджета на общината. Разходите за всички останали функции са в рамките на от 5- до 10 % от общите разходи.
2011
2011
ФУНКЦИИ
2008
2009
2010
план
отчет
Общи държавни служби
3 026
3 341
3 046
2 951
1 656
Отбрана и сигурност
267
97
141
295
80
Образование
17 048
17 439
18 913
20 380
9 666
Здравеопазване
7 372
10635
10 624
2 313
800
Социално подпомагане и грижи
3 948
3 788
3 397
3 625
1 773
Жил. строителство, БКС и ООС
3 702
3 622
3 849
4 587
1896
Почивно дело, култура
2 079
1 951
1 882
2 212
1 338
Икономически дейности и услуги
2 197
1 654
2 083
1 898
1 348
Разходи за лихви по заеми
0
54
26
0
0
Капиталови разходи
6 587
2 723
1 946
8 628
2 199
Резерв за непредв. и неотложни
разходи
0
0
0
100
0
Разходи за ДД за сметка на
общ.приходи
647
580
930
724
343
ОБЩО
46 873
45 884
46 837
47 713
21 099
Община Враца завършва мандата с просрочени задължения в размер на 61 хил. лв., които са на второстепенни разпоредители,
свързани с неразплатени разходи за топлоенергия.
Не е допуснато отстъпление от поетите ангажименти и поставените цели, като:
Запазено е качеството и разширен броят на общинските публични услуги, не са закрити звена, а се работи за оптимизиране на
дейностите им;
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Осигурен е необходимият финансов ресурс за обезпечаване на текущите плащания по спечелените проекти по оперативни програми
до тяхното възстановяване.
В резултат на провежданата финансова политика е възстановен в срок ползвания от Фонд „ФЛАГ” заем в размер на 2 000 хил.лв. за
изпълнението на проект по ОП”Регионално развитие” за подобряване на образователната инфраструктура.
Разработена е Методика за съставяне на бюджета на общината.
Въведена е Система за финансово управление и контрол за администрацията и всички второстепенни разпоредители с бюджетни
кредити.
Разработени са антикризисни мерки, неразделна част от общинския бюджет.
Всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, дирекции, структурни звена и общински предприятия попълват бюджетни
карти за съставяне на проекто бюджет.
Постигнато е реалистично планиране на приходите по бюджета на общината, разходите се съгласуват с финансов контрольор и
утвърждават при наличие на планираните приходи.
Синхронизирани са управлението на собствеността и събираемостта на местните приходи.
Намалени са задълженията към фирми, с които са сключени договори за строителство и услуги.
Въведени са делегирани бюджети във всички училища и средствата за тях се възстановяват на 100%.
Независимо от влиянието на финансово-икономическата криза анализът на изпълнението на бюджета за периода на мандата
2007/2011 г. е основание за добра оценка на изпълнените мерки за постигане на целите и реализиране на приоритетите в съответствие с
дългосрочния план за развитие на общината.
ПОВИШЕНА СЪБИРАЕМОСТ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
Мандат 2007-2011 г. е период на изключително нови правомощия на общината, свързан с предоставяне на данъчните правомощия по
администриране на местните данъци и такса битови отпадъци /ТБО/.
През периода настъпи законова промяна в някои приходоизточници за общинския бюджет: през 2008 г. патентният данък /по ЗДДФЛ/
премина като местен данък по ЗМДТ с право на общинските съвети да определят конкретния размер на патента, от 2011 г. нов туристически
данък замени съществуващата туристическа такса. Тези промени в реалните икономически условия, създадената оптимална организация на
работа и разумната общинска данъчна политика са устойчивата база за увеличение дела на приходите от местни данъци и такси в структурата
на местния бюджет.
Новите общински правомощия, делегирани на Дирекция „МДТ” се свеждат до осъществяване на отделни административни
производства по администриране на местните данъци и такси (с най-голям относителен дял „Такса битови отпадъци”) съгласно Данъчноосигурителния процесуален кодекс (ДОПК), Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и разписаните правила за работа посредством:
Постъпленията по сметката на местния бюджет от местни данъци и ТБО за периода: 01.01.2008 – 31.08.2011 г. са общо: 23 591 583
лв., от които 4 750 939 лв. от недобори (задължения от предходни години). С най-голям относителен дял в приходите е „Такса битови
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отпадъци” – 46%, следвана от „Данък върху превозните средства” – 17%, „Данък придобиване на имущество” – 16% и „Данък върху
недвижимите имоти” – 16%. Изпълнението по видове приходи и по години за отчетния период е, както следва:
Отчет
№

Отчет

Отчет

Отчет

Наименование на приходите

Общо
31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.8.2011

1 14 Патентен данък
Данък върху недвижимите
2 21 имоти
в т.ч. недобор
Данък върху превозните
3 23 средства
в т.ч. недобор
4 24 Такса битови отпадъци
в т.ч. недобор
Данък придобиване на
5 25 имущество
6 28 Туристически данък
7 34 Други данъци (Пътен данък)
8 65 Глоби, санкции, лихви
Такса за административни
9 80 услуги

171 894

179 747

157 722

932 296
211 176

983 420
181 796

1 044 038
230 514

991 394
280 491

960 865
211 571

1 109 412
275 696

2 710 971
993 938

2 450 636
504 725

1 417 488
0.00
27 583
114 254

935 447
0.00
8 167
9 543

987 893
0.00
6 207
7 637

35 330

35 699

119 232

628 595

853 379 3 813 133
162 596
786 082

967 965 4 029 636
329 524 1 097 282
10 945
3 543 089 2 240 641
337
777 600 546 535 2 822 798
492 425 3 833 253
8 684
8 684
2 820
44 777
9 655
141 089

147 078
23 591
6 411 424 5 563 155 6 891 697 4 725 307
583
■ „Патентен данък” – нов местен подоходен данък от 01.01.2008 г., със запазени размери през отчетния период. Събрани са 628 595
лв.
■ „Данък върху недвижимите имоти” (ДНИ) – събрани 3 813 133 лв., от които 786 082 лв. (21%) от недобори
■ „Данък върху превозните средства” (ДПС) – събрани 4 029 636 лв., от които 1 097 282 лв. (27%) от недобори. Няма промяна в
ставките за масовия данъкоплатец при установяване на размера на този вид данък през отчетния период.
■ „Данък придобиване на имущество” – постъпленията са в пряка зависимост от сделките с движимо и недвижимо имущество.
Събрани 3 833 253 лв.
45 544

30 505
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■ „Туристически данък” – нов местен данък, в сила от 01.01.2011 г., въведен вместо плащаната до сега туристическа такса. Събрани 8
684 лв.
■ „Пътен данък” – събрани 44 777 лв., които са само от недобор, поради отпадането на данъка от 2005 г. с промяната в ЗМДТ
■ „Такса битови отпадъци” (ТБО) – събрани 10 945 337 лв., от които 2 822 798 лв. (26%) от недобори.
■ „Такси за административни услуги” – събрани 147 078 лв., определени с Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца
■ „Глоби, санкции, лихви” – събрани 141 089 лв. До 2008 г. в § 65 са осчетоводени освен приходите от глоби и санкции по
издадени наказателни постановления и платените лихви по издадени ревизионни актове.
Предоставената информация показва не само задържане или запазване, а напротив, увеличаване на дела на имуществените данъци и
сравнително силен /особено в текущата година/ относителен спад на данъка при прехвърляне на собственост.
Направеният анализ показва значително намаляване на дела на просрочените вземания, въпреки, че те са особено трудно събираеми.
В изпълнение на общинската политика по събиране на местни данъци и такси и поддържане на стабилност на постъпленията в
местния бюджет в Дирекция „Местни данъци и такси” през 2010 г. е внедрена нова Информационна система, в резултат на което са
оптимизирани голяма част от работните процеси. Факт е по-бързото обслужване на задължените лица чрез съкращаване на времето за
изпълнение на отделните операции.
За повишаване на събираемостта и с цел насърчаване на доброволното изпълнение за погасяване на публичните общински вземания
и повишаване на данъчната култура на лицата са осъществени с периодична повторяемост следните действия:
■ уведомяване за размера на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез изпращане на съобщения, в които през 2011 г.,
за първи път е включена информация освен за „Данък недвижими имоти” и „Такса битови отпадъци” и за дължим „Данък върху превозните
средства” и оставащите непогасени стари задължения;
■ изпращане на покани по чл. 182 от ДОПК за доброволно изпълнение;
■ изпращане на съобщения за подаване на декларации след получена информация от Агенцията по вписванията за извършените
сделки с недвижими имоти и от КАТ за извършените регистрации на превозни средства;
■ осъществяване на двустранен диалог посредством телефонни разговори и организирани срещи;
■ поддържане на актуален списък на длъжници над определена долна граница и публично оповестяване;
■ поддържане на актуална информация на таблата, намиращи се в Дирекция „Местни данъци и такси” и на Интернет-страницата на
Община Враца;
■ разясняване на правата и задълженията на физическите и юридическите лица;
■ оказване на методическа помощ при попълване на данъчните декларации по ЗМДТ чрез устни консултации на граждани и фирми.
Изпълнението на местния бюджет и добрата събираемост от местни данъци и такси е резултат и от правилно насочената и ефективна
общинска данъчна политика за поносима тежест от задължените лица при определяне на размерите на данъчните задължения чрез
поддържане на сравнително ниски спрямо другите общини в страната ставки и основи за изчисление при строго спазване на законовата
рамка.
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Независимо от количествената и процедурна трудоемкост на данъчните процеси сравнителният анализ показва стабилност,
значително номинално нарастване през годините на общинско администриране и утвърждава тезата, че данъчните постъпления си остават
най-сигурният източник при формиране на финансовите средства на общината.
ПРОГРАМНИЯТ ПОДХОД - ОСНОВЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В ОБЩИНА ВРАЦА
Проектите са средство за по-добри публични услуги, за по-добър бизнес, за по-добър живот. Ето защо, усилията ни са насочени към
максимално използване на възможностите, които предоставят националните и европейски програми за подготовка на проектни предложения
и търсене на финансиране за тяхната реализация. Проектите допринасят за разкриване на нови работни места, за модернизация на
публичната общинска материално-техническа база и техническа инфраструктура, за намаляване на разходите за издръжка на сградния фонд,
за създаване на привлекателен облик на публичните общински сгради, за подобряване на условията за обучение, здравеопазване и социални
услуги.
Община Враца кандидатства с проектни предложения по схемите от оперативните програми, за които са пуснати покани за набиране
на предложения и по които може да кандидатства, съгласно правилата на съответната схема. Проектните предложения се подготвят и
съобразно приоритетите, заложени в Общинския план за развитие.
Подготвените от общината проектни предложения и привлечените с тях средства от Европейските фондове и национално
съфинансиране по години са показани в таблицата
Година

Подадени

Одобрени

2008
2009
2010
2011
Общо

17
16
19
22
74

11
8
15
16
50

Стойност на
одобрените
в лв.

14 545 954
137 991868

4 999 364
15 734 681
173 271 867

Одобрени и не
финансирани

Не одобрени

В оценителна комисия

В процес на
подготовка

2
1
0
1
4

4
7
2
0
13

0
0
2
5
7

0
0
0
1
1

Данните са към 15.09.2011 г.
„Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти в България” показва, че на първо място в
България е Община Бургас, със сключени договори по оперативните програми, на стойност 183 млн.лв., като най-големият е „Интегриран
градски транспорт на Бургас” – 131 млн.лв. На второ място е Община Габрово с договори за 148 млн.лв., от които най-големия за
„Интегриран проект за водния цикъл на Габрово”, на стойност 123 млн.лв. На трето място е Община Враца – с договори по оперативните
програми (без европейските и националните) на стойност 143 млн.лв.
Община Враца е сред първите три общини (от общо 243 бр.) в България по показателя „стойност на сключени договори по
оперативните програми”, чрез които се усвояват средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.
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А. Изпълнени проектите през 2008 -2011 г.
Община Враца работи по проекти по оперативните програми, които се финансират от Структурните и Кохезионния фонд и
националния бюджет (ОП „Околна среда”, ОП „Регионално развитие”, ОП „Развитие на човешките ресурси”, ОП „Административен
капацитет”, ОП „Техническа помощ”); по национални програми, които се финансират от националния бюджет и заеми (МОН, МТСП,
ПУДООС, Гражданска защита и др.); по европейски програми, които се финансират от ЕК (ИНТЕРРЕГ, ИЕЕ и др.). Одобрените проекти, за
които има сключени договори за финансиране и които изпълнявахме през периода 2008-2011 г. и изпълняваме в момента, са на
стойност около 173 млн.лв. Някои от по-значимите са:
■ Проект „Въвеждане на енергоефективно осветление на улиците във Враца”
Стойността на проекта е 489 000 евро, а финансирането от Международен фонд „Козлодуй”. Уличното осветление на града е
подменено с над 1 350 енергоспестяващи осветителни тела. Враца е първата община в България, която има модерна GPRS система за
уличното осветление. В проекта са включени около12 ключови улици в града.
■ Проект „Енергийна ефективност на обществени сгради - публична общинска собственост”
Проектът е на стойност 391 000 лв., а санираните обекти са бившата сграда на НУ „П.Р.Славейков”, ОУ „В. Левски” и нова абонатна
станция за ДЯ № 5.
■ Проект „Изграждане на Еко-пътека “Божият мост”
Проектът е на стойност 28 000 лв., осигурени от ПУДОС. Извършени са дейности по почистване на пътеката, поставени са огради,
пейки, беседки и указателни табели по пътя към Божия мост и в района на природната забележителност.
■ Проект „Нови социални услуги в Паволче”
Договорът е на стойност 374 000 лв., а споразумението е подписано с МТСП. В новопостроената сграда са изградени зала за
младежки занимания, помещение за социален патронаж, обслужващ социално слаби хора, салон за провеждане на обществени прояви с
осигурен достъп за хората с увреждания.
■Проект „Изграждане на нов кухненски блок и перално помещение към Дом за младежи с увреждания в село Три кладенци”
През 2008 - 2009 г. Община Враца изпълни проект, финансиран от Социално инвестиционния фонд. По него е изграден нов кухненски
блок и перално помещение към Дом за младежи с увреждания в село Три кладенци. Общата стойност на проекта е 445 000лв., като
финансирането от Социално инвестиционния фонд е 80%, а 20% се осигуряват от общината.
■ Проект „Мултифункционален екологичен център - НАТУРА”
Проектът е на стойност 185 000 лв., финансиран по Програма „ФАР”. Изпълнен е в партньорство с ПП „Врачански балкан”. През
2008 г. джамията във Враца е ремонтирана, така че да не се нарушава цялостният облик на сградата, която е паметник на културата. В
момента сградата се използва за информационен център за туризъм и дейности по "Натура 2000" на територията на Природен парк
"Врачански Балкан".
■ Проект „Създаване и гарантиране на висококачествени обществени места чрез комплексно обновяване на част от
образователната инфраструктура на Община Враца”.
Стойността на проекта е 5 981 037 лв., изпълняван от 16.07.2008 г. до16.07.2010 г. Чрез осъществените ремонти се модернизира учебната
среда в девет училища, три целодневни детски градини и една детска ясла. Обновени са класни стаи и коридори, учебни кабинети и
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работилници, физкултурни салони и спортни площадки. Направена е хидроизолация на покриви, старата амортизирана дървена дограма е
сменена с AL и PVC дограма. В три училища са реализирани цялостни мерки за енергоспестяване – топлоизолация, внедряване на системи за
автоматично управление на топлоснабдяването. Осъществени са енергийни одити на четири училища и четири детски заведения. Чрез
изграждане на рампи в шест образователни институции е подобрен достъпът на лица с увреждания. Всички общински училищата и
включените в проекта детските градини разполагат с ново оборудване.
■ Проект „Оптимизиране на училищната мрежа в Община Враца 2008”
Информация за този проект е дадена в отчета на дирекция „Социални и хуманитарни дейности”. Проекта е на стойност 2 300 000 лв.
и е финансиран по национална програма на МОН.
■ Проект “Между приятели и добри съседи”
Проектът е на стойност 189 865 лв. Начало на изпълнение 10.04.2009 год. и край на изпълнението 10.08.2010 год. Основна цел на проекта
е развитие на устойчив туризъм в област Враца чрез междурегионално сътрудничество и прилагане на най-добри европейски практики.
■ Проект „SUGAR Регионални и местни политики за устойчиви добри логистични градски практики” по програма INTERREG
IVC.
Проектът се изпълнява от м. януари 2009 г. с продължителност до 2012 г. Община Враца е партньор по проекта съвместно с 16
европейски организации от 9 страни членки на ЕС. Стойността на проекта е 296 000 лв. Насочен е към създаването на инструменти и
необходим опит за подкрепа на обществената административна политика в развитието на градската транспортна логистика и предоставя
платформа за обмяна на добри практики. По проекта се разработват документи, които ще допринесат за прилагане на европейската политика
в областта на екологичния транспорт и устойчиво развитие на регионите.
■ Проект „Чрез социални услуги – за достоен живот“
По първата стартирала Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” изпълняваме проект „Чрез социални услуги – за
достоен живот“, заедно със Сдружение „МОСТ” – Враца по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Грижа в семейна
среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора, дейности „Социален асистент” и
„Домашен помощник“.
Общата стойност на проекта е 92 522 лв., като исканата сума за безвъзмездна помощ е 85 500 лв. - 92,41%, а останалата сума се
набира от потребителски такси.
■ Проект „Център - Майка и бебе"
Проектът е реализиран през 2008 г. Инициативата се финансира по Програма ФАР. Стойността е 108 000 евро, с които е изграден
Център „Майка и бебе” за мобилни социални услуги по превенция на изоставянето и насилието над деца до 3-годишна възраст от високо
рискови общности.
■ „Проект”Ремонт и фасадно оформление на Дом за отглеждане на деца, лишени от родителски грижи „Асен Златаров” и
Ремонт и фасадно оформление на Психиатричен диспансер – Враца”
През 2009 г. Община Враца изпълни 2 проекта по “Красива България”. Те са свързани с ремонт на сградите на Дом за деца, лишени от
родителски грижи "Асен Златаров" и „Областен диспансер за психични заболявания със стационар Враца”. Общата стойността на проектите
е 413 000 лв., от които 52% (215 хил.лв.) се осигуряват от Община Враца.
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■ Проект „Дневен център за деца и възрастни с увреждания “Зорница” – Враца”
През 2009 г. е изпълнен Проект ”Дневен център за деца и възрастни с увреждания „Зорница” – Враца” по „Красива България”, който е
за външно фасадно оформление на двете сгради, подмяна на дограмата в диспансера и изграждане на външен асансьор на дома. Проектът е
на стойност 186 000 лв.
■ Проект „Заедно за по-добър живот”
Съвместно със Сдружение „МОСТ” - Враца Община Враца изпълнява проект „Заедно за по-добър живот”. Неговата основна цел е
социално включване на уязвими и зависими групи чрез предоставяне на социални услуги в семейна среда и намаляване на риска от
зависимост от институционални грижи на територията на Община Враца. Общата стойност на проекта е 127 589 лв.
■ Проект „Обществени трапезарии” – Фонд „Социално подпомагане”
През периода 2009 - 2011 г. се реализира Проект „Обществени трапезарии” по Договор между МТСП – Фонд „Социално
подпомагане” и Община Враца. Социалната услуга се предоставя сезонно. Обхватът е 98 бенефициента средно месечно. Общата стойност на
средствата, предоставени от Фонд „Социално подпомагане”, в годишен размер са около 28 028 лв.
■ Проект „Финансов анализ и подготовка на тръжни документации за проект „Изграждане на клетки 2.1 и 2.2 към
Регионално депо за твърди битови отпадъци от Общините Враца и Мездра”
Проектът е на стойност 118 502 лв. и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на
Република България. Неговата основна цел е да осигури необходимите за кандидатстване документи за финансиране на строителните
дейности по изграждане на клетки 2.1 и 2.2 към Регионално депо за твърди битови отпадъци Враца-Мездра.
Б. Проекти в процес на реализация през 2011 г.
■ Проект „Интегриран проект за водния цикъл на Враца”
Договорът за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Враца”, по който
Община Враца е бенефициент е сключен на 21.12.2009 г. и действа от 15.01.2010 г. Това е първият голям инфраструктурен проект на
България в областта на околната среда, който получи положителна оценка от Брюксел. Интегрираният проект за водния цикъл на Враца е
свързан с подобряване състоянието на техническата инфраструктура на водоснабдителната и канализационна мрежа в града на стойност
136 737 000 лв.
■ Проект „Подкрепа за достоен живот”
Проектът „Подкрепа за достоен живот”, осъществяван в партньорството с „Агенция за социално подпомагане”, който Община Враца
изпълнява от 08.11.2010 г. предлага социални услуги на 95 лица с тежка степен на увреждане Стойността на проекта е 380 000 лв.
■ Проект „Изграждане на клетка 2.1 и Сепарираща инсталация на Регионалното депо за ТБО на Общини Враца и Мездра”
През 2011 г. Община Враца е в Списъка на екологичните обекти, предвидени за строителство през 2011 г., като са предвидени два
обекта: Изграждане на клетка 2.1.и 2.2. на РДБО Враца и Мездра и Сепарираща инсталация за битови отпадъци на площадката на РДБО, за
което са осигурени 7 979 025 лв. целеви средства от централния бюджет.
■ Проект „Преустройство и пристройка към съществуваща сграда с обществено обслужващо предназначение, находяща се в
с. Згориград”
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Проектното предложение е по „Красива България 2011”, на стойност 285 000 лв. и допринася за подобряване на облика на населеното
място, подобрява значително услугите, предлагани в сградата, предназначена за обществено обслужване на населението на с. Згориград.
■ Проекти в конкурса на тема „Обичам природата - и аз участвам”
Община Враца спечели 4 проекта в конкурса на тема „Обичам природата - и аз участвам”, в рамките на Националната кампания
„Чиста околна среда” и обявения от Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на
околната среда (ПУДООС).
Първият спечелен проект е насочен към интервенции на територията на кв.”Младост” на стойност 10 000 лв.
Вторият проект предвижда изграждане на парк за отдих в кв. Бистрец. Инициативата е на стойност 6 748 лв.
Третият проект касае кметството на с. Оходен и е за почистване и залесяване на замърсени площи и създаване на зона за отдих с
обособена детска площадка. Стойността на проекта е в размер на 7 826 лв.
Четвъртият проект е за почистване и облагородяване на парка в с. Девене. Инициативата е на стойност 9 815 лв.
■ Проект „СТИМУЛ – Социални, трайно интегрирани, местни услуги за личността”
Проектът e на стойност 1 200 000 лв. и предвижда създаване на Общностен център за деца и семейства, като форма за интегрирано
предлагане на социални, здравни, консултативни и образователни услуги.
■ Проект „Превенция на риска от наводнения в Община Враца”
Проектът е на стойност 1 000 000 лв. и се изпълнява през 2011 г. По проекта се изпълняват дейности на три обекта: корекция на
„Медковско дере” - II етап, аварийно възстановителни работи на язовир „Косталево”; възстановяване проводимостта на отводнителни
канали в с. Власатица.
■ Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Враца”
Резултат от проекта е изработена визия за развитие на града през следващия планов период (2013 – 2020 г.) и определени конкретни
градски територии за комплексна интервенция – „зони за въздействие”. Стойността на проектното предложение е 498 990 лв.
■ Проект “CONURBANT”
Проект “CONURBANT” е финансиран по Програма Интелигентна енергия – Европа. Партньори по проекта са 15 общини от 7 страни:
Италия, Румъния, Хърватия, Испания, Латвия, Кипър и България.
Основна стратегическа цел на проект CONURBANT е да подпомогне постигането на целите на Европейския съюз по отношение на
емисиите на CO2 и увеличаване използването на възобновяемите енергийни източници и опазване на климата. Стойността на проекта е
63 657 евро.
■ Проект „Укрепване на свлачища в с. Горно Пещене, с. Веслец, с. Косталево”
През м. май 2011 г., Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР, одобри за финансиране три проекта
за укрепване на свлачища в с. Горно Пещене, с. Веслец, с. Косталево, на стойност 1 200 000 лв.
■ Проект „Областен информационен (ОБИ) Център Враца”
Целта на проекта е изграждане и функциониране на Областен информационен център за кохезионна политика във Враца, като част от
националната мрежа от областни центрове в България. Чрез проекта се постига „по-нататъшно усъвършенстване на координацията,

17

контрола, прилагането и оценката на структурните фондове (СКФ) и Кохезионния фонд в България за периода 2007-2013 г.”. Стойността на
проекта е 400 000 лв.
■ Проект „На градовете – партньори в мрежа”
Проектът е одобрен през м. май 2011 г. Водещ партньор е кметството на партньорския ни град Франкфурт на Одер. Проектът покрива
разходите на ученици за участие в конференции, летни лагери в чужбина, фотопленери, участието на музикални групи от партньорските
градове в „Трети международен музикален фестивал”.
■ Проект „Развитие на устойчив туризъм в Община Враца. Леденика – туризъм без сезони”
Проектът е насочен към разработването на природна атракция, базирана на пещера „Леденика”, която насърчава развитието на
стратегически разположен туристически продукт с широко въздействие, основан на природното богатство на една от най-известните пещери
в България.
Общият бюджет на проекта е 5 282 000 лв., като размерът на безвъзмездната финансова помощ от Оперативна програма “Регионално
развитие” е 5 046 000 лв., а съфинансирането от Община Враца е 236 671 лв.
■ Проект „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”
По тази схема конкретен бенефициент е “Комплексен Онкологичен Център – Враца” ЕООД (за Община Враца). С проекта се цели
подобряване на ранната диагностика, качеството и достъпа до онкологично лечение във Враца; доставка на подходящо оборудване и
строително-ремонтни работи за сградите/помещенията на общинското лечебно заведение. Стойността на проекта е 6 500 000 лв.
■ Проект „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”
С проектът се осигурява подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и
съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалната грижа за деца и младежи с увреждания. За Община Враца се
предвиждат следните резидентни услуги: Центрове за настаняване от семеен тип – 3 броя; Защитено жилище – 1 брой.
Обща стойност на проекта - 2 464 000 лв.
В. Нови проекти (в оценителна комисия, подадени през 2011 година).
■ Проект „Подобряване на публичното управление на местно и регионално ниво чрез обмен на добри европейски практики”
на стойност 343 000 лв.;
■ Проект SUM ПРОЕКТ (Устойчива градска мобилност), Програма INTERREG IVC на стойност 1 700 000 евро.
■ Проект „Политики, като инструмент за стратегическо планиране в регионите и градовете на Югоизточна Европа”,
Оперативна програма „Югоизточна Европа” на стойност 4 800 000 евро.
Г. Одобрени проекти, но не финансирани до момента
■ Проект „Реконструкция и обновяване на База 2 към Дом за стари хора „Зора” гр. Враца” на стойност 3 600 000 лв.;
■ Проект „Враца – европейска културна дестинация” на стойност 5 400 000 лв.;
■ Проект „Ежегоден фестивал „Враца – Древна и млада” на стойност 506 000 лв.
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ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ЧАСТНА И ПУБПИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Основната цел при управлението на общинската собственост е увеличаване приходите в бюджета на общината чрез ефективно
управление и разпореждане с имотите, частна и публична общинска собственост.
Съгласно Главните регистри на общинската собственост – публична и частна, към момента има съставени общо 1986 акта за
общинска собственост.
■ за периода от 2008 год. - 2011год. са съставени общо 754 бр. АОС, от тях :
■ за публична общинска собственост - 95 бр.;
■ за частна общинска собственост - 659 бр.
Голяма част от приходите на общината се реализират чрез целесъобразното и законосъобразно управление на имотите, общинска
собственост.
Общински нежилищни имоти
Към момента са регистрирани и действащи 840 договора за уреждане на наемни правоотношения, в това число:
■ за терени с монтирани гаражни клетки – 645 бр.;
■ за терени, върху които са монтирани преместваеми обекти и рекламни съоръжения, сгради, части от сгради и помещения – 188 бр.;
■ за аренда и наем на земеделски земи – 36 бр.;
■ за концесии /язовири/ - 7 бр.
Чрез системата „Акстър” – общински имоти е въведен стриктен контрол относно събираемостта на наемите за общинските
нежилищни имоти.
Приходите от наеми на нежилищни имоти отчетния период са както следва:
Приходи от
2008
2009
2010
2011
Всичко
Имущество
414 347,83 лв.
402 857,89 лв.
318 487,32 лв.
217 537,31 лв.
1 352 230,35
Летни тераси
22 789,27 лв.
23 023,70 лв.
18 527,24 лв.
10 564,00 лв.
74 904,21
Концесии
22 683,00 лв.
9 979,17 лв.
14 412,51 лв.
8 185,00 лв.
55 259,68
Сезонна търговия
6 163,87 лв.
17 338,81 лв.
6 803,09 лв.
4 436,00 лв.
34 741,77
Всичко
1 517 136,01
За увеличаване събираемостта на приходите от управление на общински имоти са предприети следните мерки:
■ на всички нередовни наематели се изпращат уведомителни писма;
■ всички издадени Разрешителни за сезонна търговия се предават на Дирекция „Инспекторат” за контрол и проверка;
■ проверки във връзка с постъпили жалби и сигнали от граждани;
■ води се списък на всички наемателите, дължащи повече от три месечни вноски за наем за завеждане на дела за събиране на
дължимите суми;
■ започнато е производство за премахване на преместваеми обекти с изтекли договори за наем и не плащащи обезщетение за
ползване.
1
2
3
4
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Във връзка с решаване на проблемите с ползването на общински терени за поставяне на временни обекти, изградени върху общински
терени е назначена Постоянна комисия за подпомагане дейността по управление на общинските имоти. По предложение на комисията
за обектите с лош външен вид, загрозяващи жилищните комплекси, както и за обектите, чийто наемен срок е изтекъл и продължават да се
ползват без правно основание Общинска администрация - Враца предприема процедури по принудително премахване на конструкциите.
По отношение на стопанисването на водоемите, публична общинска собственост, до сега се прилагаше процедурата по чл.14 ал.7 от
ЗОС за отдаване под наем. Нов момент при управлението на този вид собственост е по-дългосрочното им отдаване на концесия, което ще
позволи на концесионерите да извършват необходимите инвестиции, свързани с тази дейност, като прочистване на водоемите, укрепване на
язовирните стени и зарибяване. За всички язовири на територията на община Враца са разработени и приети концесионни анализи. Към
момента се провеждат процедури по отдаване на концесия.
Общински жилищни имоти
Към момента Община Враца разполага с 821 броя общински жилища, в т. ч.: 762 апартамента, 59 къщи и 61 временни постройки.
Приходите от наеми от общински жилища за отчетния период са в размер на 693 572,70 лв., от които 87 928,00 лв. за 2008 г.,
226 514,13 лв. за 2009 г., 248 618,93 лв. за 2010 г., 130 511,64 лв. до месец август на 2011 г.
В Мандат 2007-2011 са разработени иновативни мерки за управлението на общинските жилища:
■ предоставен е лиценз и е инсталиран програмен продукт „Акстър - жилищна картотека”, с което се постига по - ефективен контрол
в управлението на общинския жилищен фонд;
■ изготвен е Електронен регистър на общинските жилища, съдържащ всички данни за жилищата, наемателите и други;
■ въведен е стриктен контрол по настаняването, като ежегодно до м. март на Сайта на Община Враца обявява Списъка на
предстоящите за настаняване граждани по реда на картотеката;
■ общинската администрация извършва постоянна актуализация и контрол на имотното и семейно положение на подалите молби за
картотекиране и на тези, които вече са настанени;
■ тече процедура по извеждане на нередовни наематели.
Предвид икономическата криза и основно конюнктурата на пазара на недвижими имоти са направени промени в Наредбата за
условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища, като е облекчен режимът за продажба на общински жилища, а
именно:
■ с Решение № 700 от 29.06.2010 г на Общински съвет - Враца е приета Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за
управление и разпореждане с общински жилища, за изменение продажната цена, като същата се формира на база данъчната оценка на
съответното жилище, увеличена 1,75 пъти /стар текст 2 пъти/;
■ с Решение № 844 от 07.12.2010 г на Общински съвет Враца е приета Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за
управление и разпореждане с общински жилища, за промени в изискванията за покупка на общинско жилище, относно МРЗ, като от 1,5 МРЗ
за едночленно семейство се заменя с 2,5 МРЗ; 1,25 за двучленно и повече членно семейство се заменя с 2,00, както и изискването за липса на
жилищен имот на територията на Община Враца, се заменя с за липса на жилищен имот на територията на град Враца.
През отчетния период основните цели при разпореждането с общинската собственост са в съответствие с предвижданията на
Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2008 - 2011 г.
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Приходите от разпоредителни сделки през отчетния период в размер на 5 400 448,74 лв. са, както следва:
ГОДИНА
ПРИХОДИ
БРОЙ СДЕЛКИ ПО ВИДОВЕ РАЗПОРЕЖДАНИЯ
ДМА АПАРТАМАНТИ

ДМА-ЗЕМЯ И
ЛИКВИДИРАНЕ НА
СЪСОБСТВЕНОСТ
43 бр.
19 бр.
20 бр.
32 бр.

УПС

2 198 267,47
8 бр.
20 бр.
2008г.
1 230 051,90
30 бр.
4 бр.
2009г.
754 245,10
13 бр.
9 бр.
2010г.
1 217 883,27
10 бр.
2011г. - август
ОБЩО за
2008 - 2011г.
5 400 448,74
61 бр.
114 бр.
33 бр.
Всички разпоредителни сделки са заведени в Регистър за продажба на общински имоти и за учредяване право на строеж, който се
публикува на Сайта на общината.
Всички дейности по управление и разпореждане с общинска собственост през отчетния период се извършват при стриктно спазване
на нормативната уредба - Закона за общинската собственост, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Наредбата за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Наредбата за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд и в
съответствие с приетите Стратегия и Програма за управление на общинската собственост за периода 2008 - 2011 г.
Другият източник, от който се формират приходите в общинския бюджет е разпореждането с общинска собственост по Закона за
приватизация и слеприватизационен контрол.
В този мандат на публични търгове и конкурси по ЗПСК са продадени следните 12 обекта:
■ склад на ул. „Драган Цанков” № 4 във Враца с площ 934 кв.м за 230 000 лв. /без ДДС/ на купувача „Финес „ООД;
■ магазин „Зорница” на ул. „Река Лева” № 54 във Враца за 552 000 лв. /без ДДС/ на купувача „Тедисмаг”ООД - Монтана;
■ УПИ /786 кв.м/ на ул.”Тодор Балабанов” № 1 във Враца за 195 050 лв. без ДДС;
■ УПИ с търговска сграда в с. Мраморен - 332кв.м и ЗП - 122кв.м за 16 500 лв. /без ДДС/;
■ УПИ и сграда на бивш БЛРС в с. Мраморен за 18 000 лв. без ДДС;
■ магазин на бул.”Втори юни” № 137 във Враца /62 кв.м/ за 46 000 лв. без ДДС;
■ УПИ I с площ 2 265 кв.м в с. Девене за 5 200 лв. без ДДС;
■ УПИ ІV с площ 2 200 кв.м в с. Девене за 5 200 лв. без ДДС;
■ УПИ V с площ 2235 кв.м в с. Девене за 6 200 лв. без ДДС;
■ бикарник в с. Тишевица - 144 кв. м с 9 дка земеделска земя за 5 985 лв. без ДДС;
■ УПИ на улица „Ив. Андрейчин” във Враца /776 кв. м/ за 152 000 лв. без ДДС;
■ УПИ на ул.„Беласица”, Квартал 317, ж.к..”Толбухин-юг”, с площ 5 032 кв. м на цена 505 000 лв./без ДДС/.
Общата стойност на реализираните продажби е 1 737 135 лв.без ДДС.
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Реализирани са приходи и от: следприватизационен контрол, задържани депозити, продадени тръжни документи и др. за 160 026 лв.
Общо приходите за периода са 1 897 161 лева.
РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА, ТЕХНИЧЕСКАТА И СОЦИАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
В Мандат 2007-2011 развитието на територията, техническата и социалната инфраструктура се отличава с изпълнението на
комплексни мерки за осигуряване на средства от различни приходоизточници: собствени средства от Инвестиционните програми на Община
Враца, целеви субсидии от ДБ и привлечени средства от национални програми и програми на ЕС.
Чрез Инвестиционните програми на Община Враца за периода са реализирани:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Обекти
Ремонти в детски градини
Ремонти в училищата
Ремонт здравни служби и кабинети
Ремонт кухня Социален патронаж
Ремонт спортни обекти
Довършване Бизнес-инкубатор Враца
Ремонти в дейност "Култура",в т.ч.РИМ, ДКТ
Преасфалтиране на улици, подмяна на бордюри,
тротоари
Ремонт общински пътища- IV клас
Основен ремонт подпорни стени
ВиК обекти и отводняване на улици
Дялово участие в проекти "Красива България",
СИФ
Проучване и проектиране,анализи
ДМА в БКС- контейнери и машини
ДМА - автомобили община
ДМА - компютърни системи

ДМА – оборудване (детски градини, кухненско
17 оборудване и др.)

2008г.
2009г.
2010г.
2011г.
Всичко
620 609
141 383
6 551
5 436
773 979
100 429
381 434 195 531
90 000
767 394
28 210
3 983
32 193
53 898
53 898
425 811
273 310
5 997
705 118
45 034
45 034
81 517
105 732
38 884
226 133
1 965 528
237 001
50 696
457 315

625 768
225 920

81 621
610 897
191 673
88 370
50 894

327 243
135 910
457 972

7 481

496 767
223 798

475 500
81 000

3 563 563
767 719
50 696
480 905

236 463
59 987

203 000
198 216
30 300

611 864
1 181 486
739 932
88 370
50 894

23 590

7 481
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Дялово участие за довършване на апартаменти на
отчуждени
18 собственици

4 067

19
20
21
22
23

Указателни табели и светофари за безопасност
на движението
Пенсионерски клуб и др.
Читалища, храмове, паметници
Проект "Водоснабдяване на Врачански Балкан"
Язовир Лесконаж - укрепване

146 815
21 239
6 755
25 680
120 728

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Дялово участие в основни ремонти на съсобствени
общински сгради
Рампи за инвалиди
Гама камера за МДОЗС - ДМА
Химически тоалетни - ДМА
Компютри за читалища- ДМА
Павилиони - ДМА
Козирка пл. "Св.Софроний Врачански"
Обекти финансирани от ПУДООС
Дофинансиране
"ДКЦ-1" ЕООД, ремонти и ДМА
"Паркинги и гаражи"
Спортни площадки в училища
Ремонти, финансирани от "Холсим"

1 873
11 015
100 000
36 000
5 000
40 642
49 358
229 722
7 452
25 000
45 000
35 998
101 081

"Оптимизация на училищната мрежа"- ремонти и
37 ДМА
38 МРРБ - подобряване воден цикъл на гр.Враца
39
40
41
42

Корекция „Медковсо дере” - дофинансиране обекти
ПУДООС
Парцел с.Паволче - гробищен парк
Рампи за инвалиди - ДЦДВУ "Зорница"
Ремонт ЦРД- Бивша база 2 на СОУ "Христо Ботев"

1 466 330
135 292

4 067
33 115
17 596
68 721

55 477

10 000
20 000
83 996

14 000

46 013

203 946

35 265
7 150
8798
86 528

171 153

179 930
38 835
302 106
25 680
120 728
1 873
11 015
100 000
36 000
5 000
40 642
49 358
229 722
7 452
49 000
65 000
119 994
101 081
1 716 289
135 292
35 265
7 150
8 798
86 528
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43
44
45
46
47
48
49

"Бедствия и аварии"
Ремонт и изграждане на общински сгради и обекти
Ремонт детски ясли
Ремонт социални домове
ДМА - социални домове
Дом за НСУ с. Паволче
Строителен надзор

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Компютърна техника - ДМА, администрация,
здравни кабинети
Климатични системи - адм. сгради
Климатични системи - училища и детски градини
ДМА - училища и детски градини
ДМА - РИМ
ДМА - дейност "Култура",в т.ч. читалища
Осветление - улици, паметници
ДМА, др. - община
НДА - училища
НДА - община
Общински изолатор за бездомни кучета
Съфинансиране проекти - образование
Съфинансиране проекти - образование МОМН

Дялово участие в проект "Подобряване на
63 градската среда"
64
65
66
67

Вертикална планировка и междублокови
пространства
Ремонт ДМА
Изграждане регионално депо за битови отпадъци
ДМА - социални дейности
Всичко

69781

5570

546 243
10 578
3 710
46 260
6 439
73 185
38 798

237 873
30 233

255 157

7 848
375

34 146

17 673
4 011
17 640
90 200
5 743
14 642
15 974
16 596
7 534
13 133

11 726

38 174

84 147

5 467

7 400
88 695

217 000

420
22 373
33 595
201 428
157 627

11 802
399 000

14 821
36 000
57 000
4 444 000
85 735
7 763 244 3 890 841 2 502 810 6 876 970

784 116
365 749
3 710
46 260
6 439
81 033
73 319
67 573
4 011
17 640
179 814
5 743
22 042
321 669
22 166
7 954
47 308
432 595
201 428
157 627
14 821
36 000
57 000
4 444 000
85 735
21 109 216
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Участието на Община Враца в проекти за модернизиране на техническата /транспортна, канализационна, инженерна/ и социалната
/образователна, здравна, културна, спортна, туристическа/ инфраструктура бележи значителен напредък за 4-годишния период.
Финансираните, спечелени от общината проекти са предимно, свързани с изграждане, ремонтни и възстановителни дейности, което
стимулира напредъка за развитие на територията, повишава привлекателността на градската среда, променя облика и характеристиките на
редица сгради и терени с обществена значимост.
Приоритетно Община Враца работи по Договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Интегриран проект за
водния цикъл на град Враца”.
През септември 2010 г. е получен Работен проект за два от четирите подобекти на „Интегриран проект за водния цикъл на гр.Враца” –
„Реконструкция на градската ВиК мрежа – І-ви и ІІ-ри етап” и Идеен проект за „Реконструкция на Пречиствателна станция за отпадни води”.
През м. януари 2011 г. са преработени и изпратени в МОСВ актуализирани: бюджетът на проекта, графика на дейностите и графика
на обществените поръчки, като на 02.03.2011 г. е подписано Допълнително споразумение към Договора за безвъзмездна финансова помощ.
През 2010г. е изискано от проектантите ГД ”Вратцата” доработване на работен проект за ЕТАП I и ЕТАП II с липсващите 15 км
водопроводна и канализационна мрежа и части „Геодезия” и „Временна организация на движението”. Проектът е напълно окомплектован
през м.април 2011г.
През периода 01.01.2011г.- 12.09.2011г. са разработени тръжни документи и обявени обществени поръчки по ЗОП. Сключени са 4
договора, както следва:
■ на 07.06.2011г. Договор за строителен мениджмънт и строителен надзор на договори за строителство по ФИДИК с "Консулгал БГ
Партнърс" ООД;
■ на 04.07.2011г. договор за техническа помощ на ЗИП със „Сдружение Проджект-Консултинг- Враца” ООД;
■ на 29.08.2011г. договор за независим одит на проекта с „Глобъл Одит Сървисез” ООД;
■ на 30.08.2011г. договор за проучване, проектиране и упражняване на авторски надзор на захранващ водопровод от яз. „Среченска
бара” до гр. Враца с „Реко-Инженеринг” ЕООД.
Работи се по оценяване на подадените 15 оферти за Реконструкция на водоснабдителна мрежа; Удължаване на канализационна
мрежа; Реконструкция на канализационна мрежа на гр. Враца” І-ви етап.
Продължава работата на комисията за оценка на подадените 12 предложения за "Инженеринг за реконструкция на пречиствателна
станция за отпадъчни води гр. Враца”.
ИНТЕГРИРАНА ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ЕКОЛОГИЯ
Община Враца има приета Програмата за управление на отпадъците в общини Враца и Мездра е изготвена в рамките на проект
“Подобряване управлението на отпадъците във Враца и Мездра, Етап II, България”.
Всяка година се разработват точни разчети за нуждите от разширяване и оборудване на системата на организирано обслужване на
селата, оценка на разходите за инвестиции и поддръжка, за закупуване на необходимите коли и контейнери, маршрутни графици за
транспортиране на отпадъци, схеми за разположение на контейнерите.
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Организираното сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци се извършва от общинското дружество “БКС - Враца” ЕООД,
съгласно договор, като са обхванати всички населени места от общината.Честотата се изпълнява съгласно Заповед на Кмета на общината.
През 2008 г. са закупени две сметоизвозни коли със средства от проект, а през 2009 г. още две със собствени средства. За
допълнително разширяване на системата и подмяна на стари и амортизирани съдове са закупени за целия отчетен период - 912 бр. кофи, тип
„Кука”, 447 бр. контейнери, тип „Бобър” и 46 бр. контейнери, тип „4 куб. м”, а през 2011 г. и нови съдове за строителни отпадъци, като се
предвижда услуга за предоставянето им след заявка.
Подменени са съществуващите и поставени допълнително нови кошчета по ЦГЧ и по всички спирки на градския транспорт.
В гр. Враца, кв.”Бистрец”, кв.”Кулата” и с.Згориград са разположени цветни контейнери на 125 площадки за събиране на хартия,
пластмаса и стъкло. Събраните отпадъци от опаковки се транспортират от „БКС - Враца” ЕООД до площадката на „Й.Кръстителски –
Джордан 2001” ЕООД, където се сепарират по вид на материала и от там се предават на фирми за рециклиране.
Общото количество на събраните отпадъци за годините от 2008 до края на м. август 2011 г. са 658 т.
На Депото за строителни отпадъци на гр. Враца се приемат ежедневно строителни отпадъци и земни маси, генерирани от
строителството, като за отчетния период са приети общо 69 718 куб м.
Регионалното депо за твърди битови отпадъци (РДБО) се експлоатира съгласно изискванията. То обслужва всички населени места на
общините Враца и Мездра.
През 2010 г. Община Враца е включена в „Списък на екологичните обекти, предвидени за строителство през 2010 г” с два обекта:
Изграждане на клетка 2.1.и 2.2. на РДТБО Враца и Мездра и Сепарираща инсталация за битови отпадъци на площадката на РДТБО.
През първото полугодие на 2010 г. е извършено препроектирането на сепариращата инсталация, като за пълнота на цикъла се включи
транспортна линия и машина за пресоване на сепарираните отпадъци, предназначени за рециклиране, както и отделянето от проекта от двете
клетки - на изграждане само на една - клетка 2.1. на РДБО. През 2011 г. Община Враца изпълнява проект „Изграждане на клетка 2.1 и
Сепарираща инсталация на Регионалното депо за ТБО на Общини Враца и Мездра” на стойност 7 079 025 лв.
През 2008 г. са почистени всички установени стари замърсявания и селски сметищни площадки.
През 2009 г. общината е финансирана по 11 проекта от ПУДООС по Националната кампания за чиста околна среда в селата:
Вировско, Три кладенци (два проекта), Горно Пещене, Чирен, Бели извор, Тишевица, Баница, Згориград и кв. „Бистрец” на обща стойност
78 892 лв.
През 2010 г. са определени площадки за растителни отпадъци и оборски тор в малките населени места от общината.
Община Враца е финансирана от Кохезионен фонд на Европейския съюз по Проект „Интегриран проект за воден цикъл на град
Враца”на стойност:136 373 288 лв. с ДДС в т.ч. 123 523 616 лв. по Договор за безвъзмездна финансова помощ. С реализиране на проекта ще
бъдат решени проблемите на град Враца, свързани с доставката на качествена питейна вода и модернизиране на пречиствателната станция за
отпадни води.
През 2011 г. е разработена и приета Програма за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух, поради продължаващите
и през 2009 г. превишения на среднодневните норми за фини прахови частици с размер до 10 микрона (ФПЧ10)
След изготвената моделна оценка в програмата се установи, че най-голям принос за замърсяването с ФПЧ10 имат емисиите от
битовото отопление на домакинствата, ползващи дърва и въглища за огрев.
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Мерките, които предприема общината в периода април-октомври водят до липса на превишения на ФПЧ10.
През 2009 г. започна газификацията на гр.Враца. До края на 2010 г. са положени 30 км тръбна мрежа, на стойност 16 000 000 евро.
Предстои полагането на още 70 км тръби.
С решение 701/29.06.2010 г. на общинския съвет е приета Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на
Община Враца, с която се уреждат обществените отношения, свързани с планирането, изграждането, устойчивото поддържане, опазване и
развитие на зелената система.
Всяка година се извършва пролетна озеленителна кампания. Раздава се безвъзмездно посадъчен материал. През четирите години са
раздадени общо 1 608 бр. широколистни и иглолистни декоративни фиданки и 7 759 бр. декоративни храсти.
В парка на Спортен комплекс "Христо Ботев" през 2010 г. е изградена нова детска площадка, а през 2011 г. площадка за фитнес на
открито, като района е облагороден с беседки и пейки и е възстановено парковото осветление.
През 2008 г. е изготвена и приета Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета 2008-2011г. В изпълнение на
заложените в програмата мерки, към общината е формирано звено, което залавя бездомните кучета. След кастрация, обезпаразитяване,
ваксинация срещу бяс, трайна маркировка и престояване във временния стационар кучетата се връщат по местата, от които са взети. На
евтаназия се подлагат само неизлечимо болни кучета. Създаде се Регистър на домашните кучета, като за целия период се наблюдава
тенденциозно нарастване на бройката на регистрираните кучета.
От приемането на програмата до момента са заловени и обработени общо 1 622 кучета и 14 бр. евтанизирани.
През 2010 г. общината закупи терен и разработи проект за изграждане на приют, а през 2011 г. започна изграждането му.
Изразходените средства за дейностите по опазване на околната среда (чистота, битови отпадъци, съдове за ТБО, Програма за
овладяване популацията на бездомни кучета и озеленяване) за периода 2008-2011 г са: 2008 г. - 3 612 548; 2009 г.- 3 313 988; 2010 г. 3 052 968,72 и заложени за 2011 г. - 3 651 206,61 лв.
СТРАТЕГИЧЕСКО УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ И ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО
Редовно се провеждат заседанията на Експертния съвет по устройство на територията – общо 90 за периода. Копия от решенията се
предоставят на заявителите на техническите услуги.
По докладни от дирекция “Управление на общинска собственост” се изготвят и приемат частични изменения на устройствените планове
за общински имоти, нови схеми за разполагане на преместваеми обекти. Изготвят се скици за актуване, управление и устройствено планиране на
общински имоти.
През 2011 г. с решение на Общински съвет-Враца е одобрен и влезе в сила Проект за актуализация и оцифряване на подробния
устройствен план за регулация на град Враца върху основа на одобрената Кадастрална карта. По-малкият брой на допуснатите и приети
изменения на устройствените планове през настоящата година се дължи на приетия нов план.
През 2008 г. са изготвени и приети Наредба за реда и условията за временно ползване на части от тротоари и улични платна и свободни
обществени площи за строителни площадки на територията на община Враца и Наредба за условията и реда за принудително изпълнение на
заповеди за поправяне, заздравяване и премахване на строежи от органите на Община Враца.
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През 2010 г. са изготвени и приети Наредба за рекламата и рекламната дейност, осъществявани на територията на Община Враца и
Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Враца. Наименувани са улиците в ж.к.”Дъбника” и
“Сениче”.
През 2010 г. е обявен Устройствен проект за обходен път на гр. Враца за извършване на процедурата по отчуждение на засегнатите
имоти.
Разгледан е Доклад за оценка на въздействието върху околната среда по Идеен проект за рехабилитация на ж.п. линия София – Видин.
Становището на Община Враца за спазване на нормативните изисквания при проектирането на железопътната магистрала е предадено на
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
От 2008 г. на Интернет страницата на Общината се обявяват регистрите на издадените актове по основните технически услуги.
По значими разрешения за строежи в гр. Враца през периода са:
2008 г.:
■ Преустройство на сграда в “Източна промишлена зона” за предприятие за производство на тръби от полиетилен и полипропилен на
“Химпласт”АД;
■ Жилищен комплекс “Скакля” с 20 подобекта на ДП “Строителство и възстановяване”;
■ Реконструкция на циментови мелници № 1 и 2 и ролкова преса на “Холсим България” АД;
■ Търговски парк Враца-Богарис “Пени маркет”;
■Църква “Св. Мина” в ж.к. “Дъбника” и параклис в с. Три кладенци;
■ Реконструкция на кабелна телевизионна мрежа в ж.к. “Самуил”;
■ Многофункционален природозащитен център Натура 2000 „Ески джамия”;
■ Реконструкция на улично осветление гр. Враца.
2009 г.:
■ Газификация на гр. Враца – І-ви етап, изпълнявана от “Рила Газ” АД;
■ Вътрешно преустройство за операционен блок и лекарски кабинети в МБАЛ “Христо Ботев”;
■ Кухненски блок и пералня към Дом за младежи с увреждания с. Три кладенци;
■ Реконструкция на технологична линия № 2 - хлорен байпас на “Холсим България”АД;
■ Ваканционно селище “Леденика – СПА” в местността “Църквище” Врачански балкан
■ Дневен център за деца и възрастни с увреждания “Зорница” в кв. 105 гр. Враца;
■ Основно обновяване на канализационната система и пречиствателна станция на “Булгартранстгаз”ЕАД с. Чирен;
■ Производство на опаковки за хранително-вкусовата промишленост в Източна промишлена зона гр. Враца;
■ Горски дом – многофункционален център за консервационни дейности във Врачански балкан.
2010 г.:
■Обект: „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца”, подобект: „Реконструкция на ГПСОВ - гр. Враца”
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■“Газификация на гр.Враца”, подобект: “Газопроводно отклонение от АГРС-ВРАЦА до ГРП 1”. ІІ етап.-през първокл. път Е-79
(бул.”Васил Кънчов”) и през общ. пътища ІV клас;
■ Преустройство на съществуващи сгради за архивохранилище на НОИ;
■ Реконструкция на кабелна, телевизионна и интернет мрежа в ж.к. “Металург”, “Дъбника” и “Сениче”;
■ Подземна кабелна мрежа на „VТV - Враца” на територията на гр. Враца - етап Враца-ЦГЧ;
■ Ремонтно-възстановителни работи по скатов предпазен канал в с. Згориград;
■ Укрепване на ляв бряг на р. Скът в участък от 143 м и подпорна стена - с. Оходен
■ Параклис при „Гробищен парк” – Враца;
■ Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца. Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа;
■ Сепарираща инсталация към депо за твърди битови отпадъци на община Враца;
■ Укрепване на свлачищен район в с. Горно Пещене;
■ Обществени озеленени площи в ж.к. “Дъбника” и с. Бели Извор;
■ Реконструкция на пътническа въжена линия “Леденика”;
■ Тематичен развлекателен център “Леденика”;
■ Подобекти от проекта за газификация на гр. Враца;
■ Ремонт, реконструкция, интериор и вътрешен дизайн на ритуално-обредна зала гр. Враца;
■ Товарище на клинкер на “Холсим България” с. Бели Извор
■ Фирмен магазин на шивашко предприятие “РБО” ООД;
2011 г.:
Вътрешно преустройство на втори етаж на сграда в ж.к. “Толбухин-юг” за обособяване на „Общностен център за деца и семейства”;
■ Областен информационен център по оперативна програма-техническа помощ;
■ Реконструкция на общински изолатор за бездомни кучета местност “Джуджански поток”;
■ Извършване на инженерно-геоложко проучване и изготвяне на работен проект за укрепване на свлачище в с. Горно Пещене;
■ Реконструкция и отводняване на улици “Христо Ботев” и ”Байкал” с. Косталево;
■ Кръстовище на околовръстен път в ж.к. “Дъбника”;
■ Газификация на гр. Враца – ІІ част (8-ми и 11-ти етап). Одорираща и измервателна станция;
■ Реконструкция и преустройство на хотел “Хемус” за басейн и СПА-център;
■ Търговски комплекс “Т-Маркет”;
■ Стационални фотоволтаични електроцентрали 10 и 15 MWp в местност “Коломановото”;
■ Производствен цех за сглобяване на селскостопански машини и железарски услуги;
■ Лъчелечебен център в „КОЦ – Враца”.
Самостоятелно или съвместно с органите на РДНСК - Враца се извършва контрол по изпълнението на разрешенията за строеж и спазване
на нормативните актове за устройство на територията
Извършените технически услуги за периода от 01.11.2007 до 10.09.2011 г., са както следва:
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Технически услуги
Заседания на Експертен съвет по устройство на територията
Разрешени проекти за ЧИПУП и КПИИ по чл.135 и чл.150 ЗУТ
Заповеди за одобрение на ЧИПУП и КПИИ по чл. 129 ЗУТ
Скици от устройствени планове
Визи за проектиране по чл. 140 ЗУТ
Одобрени инвестиционни проекти по чл. 142 ЗУТ
Оценки на ЕСУТ за съответствие с изискванията към строежите
Заповеди за право на прокарване на инфраструктура чл.193 ЗУТ
Разрешения за строеж по чл. 148 ЗУТ
Разрешения за поставяне по чл. 56 ЗУТ
Разрешения за прокопаване по чл. 72 ЗУТ
Разрешения за временно ползване на тротоари
Заверка на протоколи за откриване на стр.площадки чл.157 ЗУТ
Протоколи за проверка на ниво фундаменти чл.159, ал.3 ЗУТ
Протоколи за изградени сгради в груб строеж по чл. 181 ЗУТ
Удостоверения за въвеждане в експлоатация строежи ІV, V кат.
Регистрация на технически паспорти на сгради чл. 176а ЗУТ
Удостоверения за факти и обстоятелства
Удостоверения за търпимост по § 16 ПР на ЗУТ
Констативни протоколи за проверки по чл. 195 и 223, ал.1 ЗУТ
Констативни актове за незаконно строителство чл.224, ал.2 ЗУТ

2008 г.
22
156
92
1631
317
455
378
28
375
44
41
82
137
102
89
141
175
129
250
176
13

2009 г.
23
83
64
1157
191
369
223
42
280
3
41
60
97
86
49
148
174
104
223
109
20

2010 г.
22
132
86
975
168
330
218
22
280
2
40
42
65
58
42
109
145
116
148
122
30

01 – 08
2011 г.
21
58
49
708
126
210
112
6
164
8
17
21
39
15
24
72
101
85
86
143
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КАЧЕСТВЕНА И УСТОЙЧИВА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА
В изпълнение на Стратегия за развитие на образованието в Община Враца 2007-2011г. е оптимизирана мрежата от детски заведения
на територията на Община Враца, при пълно съхраняване на броя на сградите и групите. В резултат на оптимизацията детските заведения са
17 – 4 ОДЗ и 13 ЦДГ.
С решения на Общински съвет – Враца от 2009 и 2011 г. още 7 ЦДГ са преобразувани в ОДЗ, в отговор на потребностите на
семействата и новата демографска характеристика на районите. Нови 45 медицински сестри са назначени в яслените групи на ОДЗ.
След реализиране на Програмата за оптимизация на училищната мрежа за 2008 г. в Община Враца са създадени 5 средищни училища
– ОУ с. Тишевица, ОУ с.Баница, ОУ с.Девене, ОУ„Васил Левски” и ОУ„Св.св. Кирил и Методий”.
Промяната в статута на училищата води до допълнително финансиране в размер на 427 лв. за всеки пътуващ ученик
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В Списъка на средищните училища от 2010 г. са включени още 7 училища от Община Враца - НУ„Иванчо Младенов", НУ„Иван
Вазов", НУ„Св.Софроний Врачански", СОУ „Козма Тричков", СОУ„Отец Паисий", СОУ„Христо Ботев" и СОУ „Васил Кънчов".
Осигурен е безплатен транспорт за всички 480 пътуващи ученици с 9 ученически автобуса за 392 ученици от:
НУ„Иванчо Младенов", НУ„Иван Вазов", НУ„Св.Софроний Врачански", ОУ„Св. Кл. Охридски"- с.Тишевица, ОУ„Васил Левски",
ОУ„Св.Св. Кирил и Методий", ОУ„Св.св.Кирил и Методий"- с.Девене, ОУ„Христо Ботев"- с.Баница, СОУ„Васил Кънчов", ОУ„Христо
Ботев"- с.Паволче и СОУ„Отец Паисий".
За 88 ученици от осем училища в общината, за които е невъзможно превозването с организиран транспорт, са осигурени безплатни
карти за пътуване.
Открити и функциониращи са три логопедични кабинета в детските заведения и един в Центъра за работа с деца в отговор на
повишените потребности от тази услуга.
През 2008 г. е възобновено ученическото столово хранене.
От 2010 г. е създадено ОП „Социални дейности” и възможност за столово хранене получават всички ученици, обхванати в целодневна
организация - общо над 1500 ученици. Таксата за ученическо столово хранене е 2 лв. и включва само стойността на продуктите.
Разходите по приготвяне на храната и заплатите на персонала се поемат от общинския бюджет. Община Враца заплаща таксата за
столово хранене на непътуващите ученици от училищата в селата, като мярка за задържане на децата в училище.
Осигурена е целодневна организация на образователно-възпитателния процес за 66 % от учениците от начален етап. За училищата в
селата е въведена целодневна организация и за желаещите ученици от прогимназиален етап.
От 2010/2011 учебна година Община Враца въведе задължителна предучилищна подготовка за деца от 5- годишна възраст. Общината
е пилотна по проекта на МОМН и осигурява за децата безплатно помагала и закуски по Национална програма.
Във всички детски заведения през 2010/2011г. е реализирана национална схема „Училищен плод”.
За рационалното и здравословно хранене на децата от 2010 г. със заповед на Кмета е въведено единно меню за децата от детските
ясли, целодневните детски градини и обединени детски заведения. Менюто се изготвя сезонно от комисия, включваща и технолог по
хранене, и се съгласува с РЗИ.
През периода 2008 – 2011г. е повишен обхвата на децата в предучилищна възраст и към момента е достигнал 93% за подготвителните
групи и 88% за целодневните групи.
От 2011г. от данъци и такси са освободени, освен общинските и държавните училища.
С въвеждането на делегирани бюджети в училищата от Община Враца са им делегирани права да реализират собствени приходи от
общинска собственост. Постигната е финансова стабилност и устойчивост в системата на училищното образование, което доведе до
отпадане на необходимостта от дофинансиране на разрешените маломерни паралелки.
В детските и учебни заведения на Община Враца интегрирано се обучават и възпитават 135 деца и ученици със специални
образователни потребности.
По Национална програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за отчетния период със заповед на Кмета са отпуснати
стипендии на 19 ученици на обща стойност 23 680 лв.
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От 2010г. с решение на общинския съвет се реализира и Общинска програма за насърчаване на творческите заложби на деца с
изявени дарби. За 2010 г. и 2011 г. По общинската програма са отпуснати стипендии на 29 ученици от общински учебни заведения на обща
стойност 20 880 лв. и еднократно финансова подпомагане на 4 ученици в размер на 456 лв.
Ежегодно, по съвместно изготвен с РИО – Враца, План за квалификация, педагогическите специалисти от детските заведения на
територията на Община Враца повишават своите професионални компетенции по актуални теми. Форма на квалификация е и станалата
традиционна общинска конференция „Детето и светът – светът и детето”, на която врачанските педагози популяризират добри
педагогически практики.
Община Враца реализира проект „Продължаващо обучение” за учители в България: „Предизвикателства, тенденции, перспективи,
стратегии”, финансиран от Европейската комисия с партньори на национално ниво.
Като участник в международната инициатива „Община – приятел на детето”, Община Враца се включи в обсъждането на добри
управленски модели и форми на засилване на сътрудничеството в областта на благосъстоянието на децата.
Община Враца осигури компютърни конфигурации за всички детски заведения и мултимедии за голяма част от тях. Това повиши
качеството на административното обслужване и динамиката на взаимодействие между общината и детските и учебни заведения.
Техническото обезпечаване и квалификацията на работещите са предпоставка за високите резултати на врачанските педагози на национални
и международни конференции.
За създаване на модерна материална база и достъпна училищна среда са осигурени собствени и привлечени средства в размер на
11 241 849 лв. от:
Инвестиционни програми на Община Враца 2007-2011
Общ размер на средствата – 1 617 293 лв., от които:
569 519 лв. – за проектиране, основен ремонт и придобиване на дълготрайни материални активи в училищата;
969 907 лв. - за основен ремонт и придобиване на дълготрайни материални активи в детските градини;
77 867 лв. – за изграждане на нови детски градини в с.Чирен и с.Вировско
Национални програми
Програми на Министерство на образованието, младежта и науката - 6 проекта на стойност 3 726 872 лв., от които:
3 проекта по „Оптимизация на училищната мрежа”, включващи ремонт на кухни в НУ”Иван Вазов”, ОУ”Кирил и Методий”, ОУ с.Девене,
ОУ”Васил Левски”, ремонти в НУ”Св.Софроний Врачански”, НУ”Иванчо Младенов”, ПМГ”Акад.Иван Ценов”, ПГСА, ПГ”Димитраки
Хаджитошин”, основен ремонт на ОУ с.Баница и ОУ с.Тишевица и оборудване на всички училища на територията на общината;
2 проекта по „Модернизация на материалната база в училище”, включващи изграждане на спортни площадки в 5 училища, асансьор
за деца с увреждания в СОУ”Отец Паисий”, енергоефективни мерки в ПГСА
1 проект по „Енергийна ефективност”, включващ ремонт на ОУ „В.Левски”, СОУ „Христо Ботев” - база 2
Национална кампания „За чиста околна среда”, финансирана от ПУДООС, по конкурси на МОСВ на 3 проекта- един проект на ЦДГ
„Дъга”, един на ЦДГ „Българче” и един на ОДЗ „Славейче” на обща стойност 12 225 лв.
Европейски програми
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ОП”Регионално развитие” Проект”Комплексно обновяване на част от образователната инфраструктура” на стойност 5 897 684 лв. в
НУ”Иван Вазов”, ОУ”Св.св.Кирил и Методий”, ОУ с.Девене, СОУ”Козма Тричков”, СОУ”Васил Кънчов”, СОУ”Никола Войводов”,
СУ”Св.Климент Охридски”, ПМГ”Акад.Иван Ценов”, ЕГ”Йоан Екзарх”, ЦДГ”Славейче”, ЦДГ”Вълшебница”, ЦДГ”Детска Вселена”, ДЯ №
6.
В Община Враца е създадена и функционира Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни. Цялостната дейност на комисията е насочена към ефективна корекционно-възпитателна работа с цел превенция на
извършването на престъпления и противоправни деяния, проучване причините за тези деяния сред децата, недопускане отпадане от
училище, както и по-пълно обхващане на подлежащите на обучение .
Приоритетни направления през периода са:
Съвместна работа и съдействие на състава на РУП при разкриването на всички престъпления, в които има участие на малолетни или
непълнолетни.
Издирване и настаняване в ДДЛРГ и записване в училища на скитащи, неучащи, живеещи в неблагоприятна семейна среда и
застрашени от извършване на правонарушения.
Посещения на всички учебни заведения и осъществяване на координация и взаимодействие с училищните ръководства за получаване
на своевременна информация за подготвяне и извършване на правонарушения, за опазване на здравето и живота на учащите се в училищата
и районите около тях, изнасяне на профилактични беседи, участие в работата на педагогическите съвети, оказване съдействие по опазване на
училищното имущество.
Работа по разширяване на педагогическата и правна помощ сред проблемните родители с изнасяне беседи пред ученици и родители.
Оказване конкретна практическа и методическа помощ при работата на обществените възпитатели, училищните комисии за БППМН,
анализиране на причините за извършване правонарушения и работа по предотвратяването им.
ОБЩИНА ВРАЦА – КОНКУРЕНТНА И ПРИВЛЕКАТЕЛНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ
Стратегическа цел в областта на туризма е развитие и утвърждаване на община Враца като конкурентна и привлекателна
дестинация, предлагаща качествен туристически продукт на вътрешния и международния пазар.
За реализацията на целта за периода 2007-2011 година общината осъществи следните дейности:
■ създаде модерен и функционален туристически информационен център;
■ сформира Регионално сдружение „От Дунава до Балкана” през 2008 г., включващо 5 общини и ТД „Веслец”;
■ участва в туристически борси, форуми и изложения;
■ бе удостоена с международния приз за „Уникална туристическа дестинация” на борсата в Лугано – Швейцария и спечели 4-то
място в националния конкурс „EDEN 2009 “Oтлична туристическа дестинация, свързана със защитените територии”;
■ организира Кулинарна експедиция „Вкусна България” и съвместен проект „Пъстра трапеза на гости на Вкусна България” с „IVITAL
CONSULT”;
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■ подготви и издаде нови рекламни продукти за еко и селски туризъм, за културно- историческото наследство, за религиозен туризъм,
общи брошури и плакати, флайери, пътеводители;
■ подобри инфраструктурата на важните туристически обекти - ски-писта, „Божият мост”, м. „Понора” и „Лагера”;
■ създаде Общинскo предприятие „Спорт и туризъм” за управление на общински спортни и туристически имоти;
■ осигури допълнително финансиране от спечелени проекти: „Между приятели и добри съседи”, „Развитие на устойчив туризъм в
Община Враца”, „Леденика – туризъм без сезони”;
■ пое управлението на Пещера „Леденика” за 10 години;
■ изготви Регистър на категоризираните 776 туристически обекти;
■ издаде 18 удостоверения за категоризация на нови туристически обекти;
■ актуализира легловата база в средствата за подслон и местата за настаняване на територията на Община Враца /към момента броят
на леглата в средствата за подслон, местата за настаняване и туристическите хижи е 740/.
РАЗВИТА КУЛТУРА И СЪХРАНЕНО КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО
В областта на културата Община Враца работи за запазване и развитие на културните традиции и подкрепа на културните
институции, художествени състави, творчески организации и читалища.
Мандат 2007-2011 бележи запазване и провеждане на традиционни и емблематични за Враца изяви като Международен фолклорен
фестивал “Врачанска пролет”, „Общински пролетен празник”, „Ботеви дни”, Национален фестивал „Малки театрални форми”,
Международен музикален младежки фестивал, Международен младежки театрален фестивал “Време”, Национален конкурс за млади
изпълнители “Дико Илиев”, отбелязване на официални и национални празници, както и различни годишнини, литературни четения,
изложби.
Създадени са условия за подобряване на материалната база и финансиране на културните институти
Бюджетът на Сектор “Култура” за дейности през четирите години на мандата е в рамките на 150 000 лв. Средствата обезпечават
Културния календар на Община Враца, който всяка година включва над 100 културни събития.
Драматично-кукленият театър и Симфониета - Враца се финансират от държавния бюджет, но част от тяхната дейност се подпомага
от Община Враца. През всички година на отчетния период 2007-2011 г. Община Враца има подписани и изпълнени договори с
Министерство на културата за дофинансиране дейността на Държавна филхармония /сега Симфониета/ със 70 000 лв. и на Драматичнокуклен театър с 80 000 лв.
През 2008 г. Община Враца финансира разкопки в местността “Градище” и “Оходен” на стойност 27 000 лв., както и проекта
“Подпомагане на културни институти” на стойност 2 000 лв.
През 2008 г. Регионална библиотека “Христо Ботев” печели Проект “Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и
информираност” пред МК на стойност 10 835 лв.
През 2010 г. Регионален исторически музей реализира проект за изграждане на вертикални подемници за хора с увреждания.
Отпуснатата субсидия е на стойност 45 092 лв. Изпълнението на този проект е етап в осигуряването на цялостен достъп до експозициите на
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музея. През 2011 г. е спечелен проект за довършване на подемника на стойност 51 845 лв. Чрез специализирания пътнически асансьор с 4
нива и специално санитарно-хигиенно помещение се осигурява достъп на хората с увреждания в цялата централна сграда на музея.
През 2010 г. от общинския бюджет са дофинансирани: Регионална библиотека “Христо Ботев” с 11 000 лв. за подмяна на дограма и
Регионален исторически музей с 25 000 лв. за изграждане на зала за уникална изложба от минерали.
През 2010 г. Община Враца подпомогна допълнително библиотеката с 1 900 лв. за оборудване на зала по Програма “Глобални
библиотеки”.
Във връзка новия Закон за народните читалища и възможностите за допълнителното им финансиране от бюджета на Община Враца
през 2010 и 2011 г., е осигурено допълнително финансиране в размер на 37 500 лв.
Средствата, спечелени от читалищата по проекти през 2007 - 2011 година са на обща стойност 114 745 лв.
През отчетния период са открити две нови читалища в с. Нефела и кв. Кулата.
През 2010 г. е подписано Споразумение за сътрудничество между МК, ПРООН, Община Враца и РБ по Програма „Глобални
библиотеки”, като РБ е регионален координационен център за библиотеките от област Враца.
През 2010 и 2011 г. РБ „Христо Ботев“ и седем читалища – “Развитие” във Враца и читалищата в селата Згориград, Паволче, Чирен,
Баница, Три кладенци и Мраморен финансиране по програма “Глоб@лни библиотеки”. Получени са 44 компютъра и периферни
устройства, камери и слушалки, два лаптопа и седем мултимедии. Проведени са обучения на секретар-библиотекарите.
Пред 2011 година във връзка с програма “Глоб@лни библиотеки” за читалищата в селата Чирен, Паволче и Згориград са отпуснати
допълнително три субсидирани щатни бройки.
От началото на 2010 година Регионална библиотека “Христо Ботев“ предлага безплатен он-лайн достъп за гражданите до базите
данни на правно-информационната система „СИЕЛА”. Абонаментът е осигурен с подкрепата на Програма “Глоб@лни библиотеки –
България”.
Разработени са два проекта за иновативни услуги в библиотеката – „Социална интеграция на деца със специални образователни
потребности” и „Център за здравна и правна информация на граждани”.
През м. май 2010 са учредени Обществен съвет към Регионална библиотека и клуб „Краезнание” към отдел „Краезнание”.
В Регионалната библиотека броят на читателите и посетителите се запазва като броят на новите читатели е над 4 хиляди. Регионална
библиотека всяка година прави абонамент за около 100 периодични издания на стойност от 7 до 11 хил. лв.
За първи път през 2010 год. библиотеката започна нова и интересна инициатива - лятна читалня за деца, която се провежда през
месеците юли и август. През 2010 над 350 деца са присъствали на читалнята, а през 2011 год. -над 550 деца. Приказките се четат от
актьори, общественици и родители.
Забелязва се трайна тенденция на повишаване броя на посетителите в Регионалния исторически музей. През 2008 год. 21 хил., 2009
година РИМ е посетен от 21 703 човека, като учениците са над 11 хиляди, а през 2010 год. посетителите са 22 700 човека. Всяка година над
хиляда са чужденците, посетили музейните експозиции. Продължава утвърдената традиция за зимни четения на уредниците от музея,
където те представят своите най-нови разработки по различни теми. Добра практика на музея е публикуване на материали за различни
исторически събития и личности в местни вестници.
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През 2011 год. с решение на Общински съвет - Враца е създаден и Общински фонд “Култура”, който подпомага дейността на
творчески съюзи, читалища и творци.
Културният календар на Община Враца всяка година включва над 100 изяви - изложби, концерти, представяния на творци и
литературни произведения.
Най-мащабни и запомнящи се са събитията по време на емблематичните за Враца “Ботеви дни”, провеждани ежегодно от 26 май до 2
юни. Други културни събития, провеждани на много добро професионално ниво и радващи се на голям интерес са: Международен
фолклорен фестивал “Врачанска пролет”, чийто бюджет и участници се увеличава всяка година /2009 год.- 12 000 лв. и 350 участници, 201019 000 лв. и 550 участници/, Национален фестивал на малките театрални форми, финансиран от Община Враца с 15 000 лв. през 2009 и 2010
год. и с 20 000 лв. през 2011 г., Международен младежки музикален форум, Театрален фестивал “Време”, подпомогнат през 2009 с 15 000 лв.
и през 2011 год. с 8 000 лв. от Общински фонд “Култура”, традиционна изложба “Земята на Ботев”, както и домакинството през 2009 на
Регионална художествена изложба “Северозападни багри”, участие, в която вземат над 60 художници с 162 творби от Видин, Монтана,
Враца, Берковица, Бяла Слатина, Белоградчик, Мездра и Ботевград. С изключителен интерес се посреща празника на старата градска песен
“Мара Врачанка” и Общински пролетен празник на читалищата в Община Враца, както и празника на баницата в село Баница.
През отчетния период са чествани всички официални и национални празници, както и различни годишнини, литературни четения и
изложби.
Община Враца активно се включва и организира Европейските дни на наследството, в различни събития като честване на 150 години
от рождението на врачанския индустриалец - Мито Орозов. Подпомогната е направата на файтон по оригинални чертежи, дарени на
Регионалния исторически музей във Враца.
Работата с читалищата на територията на Община Враца е особено ползотворна. Методическата помощ, оказвана им от сектор
“Култура” дава своите резултати – създаване на нови творчески колективи в Паволче, Челопек, Згориград, Върбица, Кулата.
ДОСТЪПНО И КАЧЕСТВЕНО ОБЩИНСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Стратегическа цел в Управленската програма на Община Враца е осигуряване на достъпна и качествена здравна услуга на европейско
ниво. За осъществяване на тази цел на територията на Община Враца са създадени 7 лечебни заведения - търговски дружества със 100 %
общинско участие.
През 2009 г. в „Комплексен онкологичен център” е открита нова Гама камера в Отделението по Нуклеарна медицина, за закупуването
на която Община Враца осигури 100 000 лева.
През 2011 г. е внесен проект „Изграждане и оборудване на лъчелечебен център в „КОЦ Враца” ЕООД на стойност 6 500 000 лева за
финансиране по ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.” на МРРБ.
По проект с Германо-Българско сдружение – „Кирил и Методий” Франкфурт на Майн, дружеството получава линейка.
По проект „Апаратурно оборудване”, финансиран по Гръцки план за възстановяване на Балканите на стойност 371 000 лева, центърът
е оборудван с 2 операционни маси; 2 анестезиологични апарата; 1 хистероскоп и 1 мобилен рентгенов апарат.
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От октомври 2008 г. „Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания”ЕООД работи по Програма
за подобряване контрола на туберкулозата в България. В дружеството са направени текущи ремонти със собствени приходи.
През 2009 г. със съдействието на Община Враца в „Центъра за психично здраве” е направено пълно саниране на сградата. Финансите
са осигурени по проект “Красива България”. През 2010 г. е реновиран изцяло 2-ри етаж от сградата и разкрито отделение за лечение на
зависимости. Това е единствено по рода си специализирано отделение в Северозападна България Този проект е реализиран със средства на
центъра на стойност 50 000 лв. В началото на 2011 г. със средства на дружеството е започнала реализация на проект за промяна на
отоплението от промишлен газьол към природен газ, който вече е към своя финал. Общата стойност на поръчката е 40 000 лева.
В „ДКЦ-I” е направен ремонт на обща стойност 24717лв. Със средства на дружеството е закупена апаратура за 17 150 лв. Закупен е
биохимичен анализатор “ Daytona RX”, извършено е преместване и монтаж на рентгенова уредба ТУР Д-800 от МДОЗС Враца във Втора
база на „ДКЦ І-Враца” ЕООД, закупени са два броя ДАП камери и документи за лицензиране дейността на апарата.
Във връзка с организационната осигуреност и устойчивост във всички лечебни заведения са въведени системи за управление на
качеството.
В „Център за психично здраве” е разкрита Метадон поддържаща програма - единствена общинска в Северозападна България.
Разкрита е и дневна психосоциална програма за зависими – единствена по рода си в Северозападна България. През 2009 г. дружеството
спечели проект към МЗ за създаване на Дневен център за лица с тежки психични заболявания на стойност от 24 000 лева.
Продължава работа Дневна психосоциална програма за лица с тежки психични заболявания, която унаследи стартиралия и
нефинансиран след това проект за Дневен център за лица с тежки психични заболявания.
Специалистите от отделение „Нуклеарна медицина”, физиците, лекарите от отделението по химиотерапия на „Комплексен онкологичен
център” завършват курс по Програма на Европейското училище по онкология.
От 2008 г. Центърът има договор с Нов Български Университет София за База за практическо обучение по специалността „Здравен
мениджмънт” – магистърска степен.
В края на октомври 2009 г. приключи проект по ФАР с предмет „Лъчезащита на пациенти и медицински персонал”, в резултат на който е
проведено обучение на всички категории персонал, работещи в сферата на йонизиращи лъчения и получена дозиметрична апаратура на
стойност 90 000 лева.
На 08.11.2010 г. е открит „Център за социална адаптация и рехабилитация на пациенти с онкологични заболявания и семействата им” в
наетото под наем помещение на територията на „ДКЦ І – Враца”.
„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина” осъществява медицинското обслужване на всички спортни прояви, както и
всички пред състезателни медицински прегледи.
„Медико-техническа лаборатория по зъбопротезиране” през периода 2008-2011г. е закупила със собствени средства апаратура за 1 800
лв. Въведени са три нови метода при изработването на зъбни протези.
По Общинската профилактична програма за 2008 г.са отпуснати 80 000 лв. След 2008 г. Програмата продължава да се изпълнява от
общинските лечебните заведения без допълнително финансиране от Община Враца.
Изпълнението на един от основните приоритети, заложени в Управленската програма на Община Враца – повишаване качеството на
детското и училищно здравеопазване през периода 2007- 2011 г. е осигурено от 46 медицински специалисти – фелдшери и медицински
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сестри. Те осъществяват дейността си в 21 здравни кабинети в общински и държавни училища и 17 здравни кабинети в ЦДГ и ОДЗ.
Анализите за здравословното състояние и проведените имунизации на децата и учениците са предоставени в РЗИ.
Медицинските специалисти съвместно с РЗИ осигуряват провеждане на национални програми на МЗ по превенция на ХИВ/СПИН,
„Сексуално и репродуктивно здраве на младите хора в България”, „Борба с йод-дефицитните заболявания”, „ Храни и хранене”, „ Агресия в
детска и училищна възраст”, „Борба с тютюнопушенато и употребата на алкохол”, „Ограничаване на остеопорозата в РБългария”,
„Превенция на употребата на наркотични вещества” и др.
По повод Международния ден на сестринството общинското ръководство ежегодно връчва грамоти на медицински специалисти от
здравните кабинети, отличили се с висок професионализъм и висока отговорност при изпълнение на служебните си задължения.
За осигуряване на здравословно хранене на децата в ЦДГ и ОДЗ, със заповед на кмета на община Враца, е изготвено и утвърдено
единно меню, съобразено с годишния сезон, калорийност и енергийните нужди на децата от 3 до 7 годишна възраст
Във връзка с изпълнението на изискванията на Закон за храните и с цел по-добро качество на съхранение е разработена и внедрена
НАССР (система за управление на безопасността на храните и анализ на опасностите и критични точки) с всички детски градини, ОДЗ и
детски ясли на Община Враца.
С цел повишаване квалификацията на медицинските специалисти ежегодно е изготвян и утвърждаван от Кмета на Община Враца
План за квалификация, който включва ежемесечни колегиуми, теоретично и практическо обучение в ЦСМП – Враца, с цел придобиване на
нови знания и умения за оказване на спешна долекарска помощ при инциденти в училищата. Съвместно с БЧК, РЗИ, лечебни заведения за
болнична помощ, ОбСНВ, ПИЦ и Младежки дом са организирани различни форми на промоция на здравето сред децата и учениците,
свързани с календара на Световната здравна организация.
Здравните кабинети в 14 общински училища са оборудвани с компютърни конфигурации и печатащи устройства за осигуряване
правилното им функциониране и обработка на здравните досиета на учениците на стойност 12 000 лв.
Кабинетите редовно се снабдяват с медикаменти, санитарни, почистващи и дезинфекционни материали и препарати, с цел, оказване
на спешна долекарска помощ, предотвратяване на инфекции и заразни заболявания.
За периода 2007 – 2011 г. за здравните кабинети са отделени около 50 000 лв. за ремонти и оборудване.
През 2009 г. е извършен основен ремонт на ДЯ № 6 на стойност 338 534 лв.
Детска ясла № 5 „Българчета” участва с Проект към ПУДОС – „Сред красота и чистота играят весели деца” за оборудване на
дворното пространство.
С цел подобряване социалния статус на работещите в общинското здравеопазване през 2008 г. е сключен Колективен трудов договор,
който е подновен през 2011 г.
ИНОВАТИВНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Основен акцент през отчетния период в социалните дейности е съхранението на достойнството на отделния гражданин и подобряване
качеството на живот на хората от уязвимите групи чрез: създаване на отлични условия за ползвателите; разкриване на нови алтернативни
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социални услуги; пълноценно използване на капацитета на съществуващите специализирани институции, предоставящи социални услуги и
постепенното им трансформиране в социални услуги в общността.
В тази връзка, за периода октомври 2007 – септември 2011 година, е извършено следното:
■ създадени са отлични условия за качествен живот на ползвателите на социални услуги. Средствата, вложени за ремонти и създаване
на достъпна среда са на обща стойност 839 512 лв.;
■ разширена е мрежата от социални услуги, с фокус резидентни услуги и услуги в общността;
■ 2008 г. е разкрит „Център за обществена подкрепа” ( ЦОП), с капацитет 50 места, изграден по проект на „Национален център за
социална рехабилитация” – София към Програма „ФАР”, делегирана държавна дейност;
■ Открито е „Защитено пространство” в ДДЛРГ „Асен Златаров” по проект „КЛИП”, реализиран от „Международна социална
служба” – България;
■ 2009 г. е разкрито „Звено „ Майка и бебе” – социална услуга в общността – резидентен тип, делегирана държавна дейност, с
капацитет 6 двойки майка-бебе;
■ 2009 г. е разкрито „Наблюдавано жилище” за младежи, напускащи специализирани институции за деца, с капацитет 4 места,
делегирана държавна дейност;
■ 2008 г. е реализирана социална услуга „Кухня Спасение” за възрастни и самотни стари хора, чрез доставяне на храна в дома на
ползвателя през зимните месеци;
■ 2009 г. е предоставяна услуга в семейна среда на 219 лица по НП „Социални услуги в семейна среда”, реализирана от
Специализирано общинско звено за социални услуги;
■ 2009 г. са предоставяни социални услуги в семейна среда на 89 възрастни хора с над 90% увреждане по НП „Асистенти на хора с
увреждания”;
■ от 01.10.2009 г. до 30.04.2011 г. е реализирана сезонна социална услуга „Обществени трапезарии” по проект на Община Враца,
финансиран от Фонд „Социално подпомагане” (сега Фонд „ Социална закрила”) на МТСП. Средногодишен брой ползватели – 200 деца и
лица от уязвими групи. Обща стойност на проекта до момента 49 000 лв.;
■ 2009 – 2010 г. е реализиран проект на Община Враца и Сдружение „МОСТ” - „Заедно за по-добър живот”, финансиран от ОП
„РЧР” за дейностите „Социален асистент” и „ Домашен помощник”, обща стойност на проекта – 120 000 лв., потребители – 75;
■ ноември 2010 г. е разкрита услугата „Личен асистент” по проект на АСП и Община Враца, финансиран от „Европейски социален
фонд” и ОП „РЧР”, капацитет 95 потребители и 95 наети лица – лични асистенти. Стойността на проекта е 380 698 лв.
■ приети са стратегически документи: 2011 г. – Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Враца 2011-2015 г.;
Годишни планове за развитие на социалните услуги в Община Враца за 2011 и 2012 г.
■ 2011 г. е разработен и одобрен проект „СТИМУЛ – Социални, трайно интегрирани, местни услуги за личността” на стойност
1 200 000 лв.;
■ 2011 г. е изготвен проект по Схема за безвъзмездна финансова помощ: „Деинституционализация на социални институции,
предоставящи услуги за деца в риск”. Проектът предвижда изграждане на 3 бр. ЦНСТ и 1 бр. Защитено жилище на обща стойност 2 463 970
лв.;
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РАЗВИТ МАСОВ И ПРОФЕСИОНАЛЕН СПОРТ
В съответствие с политиката на Община Враца за подпомагане и развитие на масовия спорт сред подрастващите са създадени
подходящи условия за спортуване на учениците в училище и в свободното им време. Спортно-туристическата програма включва повече от
50 спортни мероприятия.
През последните четири години чувствително е подобрена общинската спортната база. Средствата за поддържане и подобряване са
предоставени от общината и от проекти към Министерството на физическото възпитание и спорта.
Собствеността на спортната база е променена от държавна в общинска. Общата стойност на ремонтните дейности на спортен
комплекс „Христо Ботев” е 694 508 лв.
На стадион „Христо Ботев” са подменени и поставени нови седалки, ремонтирана е административната сграда, бани, тоалетни,
подменени са части от футболния терен, поставена е защитна мрежа, асфалтиран е подходът към входната врата.
На закрития плувен басейн са ремонтирани покрива, баните и съблекални.
Изградена е спортна площадка с открит фитнес център
Извършени са ремонтни дейности и на други спортни обекти.
Спортна зала „Вeстител” – ремонт на бани, тоалетни и нова климатична система в залата по борба и джудо.
Спортна зала на ПМГ „Акад. Иван Ценов” - цялостна подмяна на пода, осветителните тела и основен ремонт на баните и тоалетните.
На територията на Община Враца осъществяват тренировъчна и спортно-състезателна дейност 40 спортни клуба, от които 36
лицензирани.
Финансовото подпомагане на клубовете се осъществява чрез ежегодно изготвяне на спортна програма, утвърдена от Общински съвет
- Враца. Средствата, отпуснати по спортната програма за периода са на обща стойност 549 000 лв.
Приета е Наредба за условията и реда за финансовото подпомагане на спортните прояви, включени в Спортния календар на Община
Враца. Ежегодно се провеждат около 50 спортни мероприятия, финансирани по спортната програма и около 30 извън спортния календар.
Всяка година в тях участват над 1500 учащи се. През изтеклия период са постигнати най-големите успехи във финалите на
ученически игри – спечелени 6 медала (сребърни и бронзови) от отборите на Община Враца.
Най-голям успех постигна футболния отбор – мъже на ПОФК „Ботев Враца” с влизането си в „А” професионална футболна група.
През 2008 г. на Олимпиадата в Пекин участват 4 състезатели по лека атлетика. Почти всички състезатели и спортни клубове са
подпомагани финансово за участие в републикански и международни състезания.
В края на всяка година Община Враца награждава 10 те най-добри спортисти и техните треньори.
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
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Мандат 2007-2011 се отличава с прозрачното и последователно управление. Това се дължи на сформирания ръководен екип,
притежаващ качествата откритост, честност, почтеност в реализирането на политики и висок експертен потенциал. Благодаря на моите
колеги в екипа за добре свършената работа и целенасоченото управление на кадрите и дейностите в администрацията. Благодаря и на
експертите от администрацията, които са двигател на развитието и приемствеността.
Ключовата роля за постигнатия напредък в Мандат 2007-2011 е на Общински съвет- Враца, който със своята работа и взетите 1 115
решения определи и утвърди посоката на настоящо и бъдещо развитие на Община Враца. Благодаря на всички общински съветници за
отговорното отношение и доверие.
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