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П Р О Т О К О Л   № 41 
 

 Днес 25.06.2013 година от 10,00 часа се проведе редовно заседание на Общински съвет – 
Враца в залата на Община Враца. 
 Присъстваха 35 общински съветници.  
 Отсъства: К.Шахов и Цв.Дамяновска. 

Председателят на Общински съвет – Враца г-жа Малина Николова обяви кворум в залата, 
откри заседанието в съответствие с чл.49, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на 
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация и даде 
думата за разисквания и предложения по проекта за дневен ред. 

 
Направиха се следните предложения за изменение и допълнение на проекта за дневен ред: 
 
1. Инж.Н.Иванов оттегли докладна записка относно Промяна в структурата на ОП „Спорт и 

туризъм” – Враца.и направи следните предложения:  
- като т.12 да се включи за разглеждане докладна записка относно Отдаване под наем на 

терени от имот, предоставен за управление от Община Враца на Общинското предприятие „Спорт 
и туризъм” Враца – Общински недвижим имот, представляващ незастроен поземлен имот, находящ 
се на ул. „Васил Кънчов” северно от спортен комплекс „Хр.Ботев” п.и. 12259.1027.1 
Предложението се подложи на гласуване при следния вот: 
ЗА – 30 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 
Прие се направеното предложение. 

- като т.26 да се включи за разглеждане докладна записка относно Одобряване на промени в 
структурата и  числеността на звената в общата и специализираната администрация  на общинска 
администрация – Враца в изпълнение на Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите 
в администрацията (НПКДА), приета с ПМС № 129 от 26 юни 2012 година. 
Предложението се подложи на гласуване при следния вот: 
ЗА – 30 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 
Прие се направеното предложение. 

- като т.27 да се включи за разглеждане докладна записка относно Определяне начина на 
гласуване на редовно Общо събрание на  „Свежест” ЕООД – Враца. 
Предложението се подложи на гласуване при следния вот: 
ЗА – 30 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 
Прие се направеното предложение. 

- като т.28 да се включи за разглеждане докладна записка относно Приемане на Наредба за 
допълнение на Наредбата за организация на движението при кратковременно платено паркиране – 
„Синя  зона” – гр. Враца (приета с Решение № 125/ 29.05.2008 г.). 
Предложението се подложи на гласуване при следния вот: 
ЗА – 30 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 
Прие се направеното предложение. 

2. Д-р Ант.Георгиев предложи като т.11 да се включи за разглеждане докладна записка 
относно Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на 
Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности. 
Предложението се подложи на гласуване при следния вот: 
ЗА – 30 
ПРОТИВ – няма 
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ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 
Прие се направеното предложение. 

3. Г-жа Десислава Димитрова предложи като т.10 да се разгледа докладна записка относно 
Приемане Доклад на Временна комисия със задача да осъществи проверка на сключените договори 
за доставка на хранителни продукти за ОП”Социални дейности”. 
Предложението се подложи на гласуване при следния вот: 
ЗА – 36 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 
Прие се направеното предложение. 

4. Г-жа М.Николова предложи: 
- като т.3 да се разгледа докладна записка относно Избор на Заместник-председател на 

Общински съвет – Враца. 
Предложението се подложи на гласуване при следния вот: 
ЗА – 30 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 
Прие се направеното предложение. 

- като т.4 да се разгледа докладна записка относно Изменение на Решение № 455 по 
Протокол № 38/28.05.2013 г. на Общински съвет – Враца. 
Предложението се подложи на гласуване при следния вот: 
ЗА – 31 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 
Прие се направеното предложение. 

- като т.5 да се разгледа докладна записка относно Определяне начина на гласуване на 
извънредно заседание на Общото събрание на съдружниците във „В и К” ООД – Враца 
Предложението се подложи на гласуване при следния вот: 
ЗА – 31 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 
Прие се направеното предложение. 

- като т.6 да се разгледа докладна записка относно Върнато за ново обсъждане от Областния 
управител на Област Враца Решение № 471 по Протокол № 38/28.05.2013 г. на Общински съвет – 
Враца. 
Предложението се подложи на гласуване при следния вот: 
ЗА – 31 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 
Прие се направеното предложение. 
 

Заседанието на Общинския съвет – Враца протече при следния дневен ред:  
 
1.Питания. 
2.Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 

– Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение 
№ 3 по Протокол № 2/06.12.2011 г. 

       Докладва: Малина Николова 
       Председател на Общински съвет – Враца  
3..Избор на Заместник-председател на Общински съвет – Враца. 
       Докладва: Малина Николова 
       Председател на Общински съвет – Враца 
4. Изменение на Решение № 455 по Протокол № 38/28.05.2013 г. на Общински съвет – 

Враца. 
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       Докладва: Малина Николова 
       Председател на Общински съвет – Враца 
5. Определяне начина на гласуване на извънредно заседание на Общото събрание на 

съдружниците във „В и К” ООД – Враца 
       Докладва: Малина Николова 
       Председател на Общински съвет – Враца 
6. Върнато за ново обсъждане от Областния управител на Област Враца Решение № 471 по 

Протокол № 38/28.05.2013 г. на Общински съвет – Враца. 
       Докладва: Малина Николова 
       Председател на Общински съвет – Враца 
7.Утвърждаване Списък на класираните за финансиране проектни предложения по Проект 

„Малки граждански инициативи 2013” 
       Докладва: Милица Кирилова 
       Общински съветник 
8.Масовото измиране на пчелите, в следствие на различните дейности в селското стопанство 

и индустрията като цяло, което е ранен индикатор на неблагоприятните последици от загубата на 
биоразнообразие и замърсяването на околната среда. 

       Докладва: инж. Мирон Драганов 
       Общински съветник 
9.Изменение на Решение № 322 по Протокол № 26 от 18.12.2012 г. на Общински съвет – 

Враца 
       Докладва: Цветелина Дамяновска 
       Общински съветник 
10.Приемане Доклад на Временна комисия със задача да осъществи проверка на сключените 

договори за доставка на хранителни продукти за ОП”Социални дейности”  
        Докладва: Десислава Димитрова 

       Общински съветник 
11. Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на 

Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности 
       Докладва: д-р Антонио Георгиев 
       Общински съветник 
12. Отдаване под наем на терени от имот, предоставен за управление от Община Враца на 

Общинското предприятие „Спорт и туризъм” Враца – Общински недвижим имот, представляващ 
незастроен поземлен имот, находящ се на ул. „Васил Кънчов” северно от спортен комплекс 
“Хр.Ботев” п.и. 12259.1027.1 

       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца  
13. Приемане на второ четене на Наредба за осигуряване на обществения ред, опазване на 

околната среда и опазване на имуществото на територията на Община Враца. 
       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 
14.Допълнение на  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги и права на територията на Община Враца (Приета с Решение No 226/06.03.2003 г. на 
Общински съвет Враца) 

       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 
15.Предложение за решение във връзка с внасяне на заявление в Министерски съвет за 

отпускане на персонални пенсии по смисъла на чл.92 от КСО и чл.7 ал.2 т.1 от Наредбата за 
пенсиите и осигурителния стаж на наследниците на Бисер Илиев Иванов, б. ж. на община Враца 

       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 
16.Предложение за решение по молба до президента на Република България за опрощаване 

на публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко 
дете/ на основание чл. 98 т. 12 от Конституцията на РБ 
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       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 
17.Предложение за решение по молба до президента на Република България за опрощаване 

на публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко 
дете/ на основание чл. 98 т. 12 от Конституцията на РБ 

       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 
18.Одобряване  на „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Враца 

(ИПГВР”) изготвен по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Враца 
(ИПГВР”), Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/032. 

       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 
19.Приемане на План за действие за устойчиво енергийно развитие на Община Враца 2013-

2020 г. „ВРАЦА 2020 – зелена и енергоустойчива”. 
       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 
20.Допълване на годишната Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост за 2013 г. с общински обекти от първостепенно значение. 
       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 
21.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост през 2013 г. относно управление на имоти, общинска собственост и откриване на 
процедура за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост чрез провеждане 
на търг с тайно отдаване. 

       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 
22.Продажба на общинско жилище по реда на Наредбата за условията и реда за управление 

и разпореждане с общински жилища. 
       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 
23.Безвъзмездно придобиване от Община Враца на имот частна държавна собственост – 

бивши лаборатории на ХЕИ в гр. Враца.   
       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 
24.Довършване и реализация на жилищен блок № 143, ж.к. „Сениче”, гр.Враца. 
       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 
25.Разрешение от общинския съвет на основание чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на 

територията за изработване на проект за подробен устройствен план (парцеларен план за елементи 
на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за прокарване на 
канализация, част от „Интегриран проект за воден цикъл на гр.Враца” от ул. „Бистрица” до 
поземлен имот с идентификатор 12259.1006.114 по кадастралната карта на гр.Враца през 
поземлени имоти 12259.1006.175, 12259.82.9, 12259.82.5, 12259.48.20, 12259.1006.174 и 
12259.1006.170 и обособяване на част от поземлен имот 12259.1006.114 за изграждане на 
канализационна помпена станция. 

       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 
26. Одобряване на промени в структурата и  числеността на звената в общата и 

специализираната администрация  на общинска администрация – Враца в изпълнение на Наредбата 
за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията (НПКДА), приета с ПМС № 129 
от 26 юни 2012 година. 

       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца  
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27. Определяне начина на гласуване на редовно общо събрание на „Свежест” ЕООД – 
Враца. 

       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца  
28. Приемане на  Наредба за допълнение на Наредбата за организация на движението при 

кратковременно платено паркиране – „Синя  зона” – гр. Враца (приета с решение № 125/ 
29.05.2008г.) 

       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 
29.Въвеждане на „SMS паркиране” в зоната за кратковременно платено паркиране – „Синя 

зона” гр.Враца. 
       Докладва: инж. Николай Иванов 

        Кмет на Община Враца 
 30.Питания от граждани. 

31.Разни.  
 

Дневният ред се прие със следния вот:  
ЗА – 30 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

 
След направени разисквания Общински съвет – Враца взе следните решения:  
 
1.Питания. 
Инж.Николай Иванов отговори на питания, поставени на предходното заседание на 

Общински съвет – Враца. 
Общински съветници отправиха следните питания и предложения: 
В.Кръстев: Напомни, че на 01.07.2013 г. е организирана среща на Областна администрация – 

Враца с Общинска администрация – Враца за разрешаване на проблема с водоснабдяването на 
селата Паволче и Челопек. 

Инж.Н.Иванов отговори на г-н в.Кръстев. 
Х.Георгиева: 1.По повод проведените конкурси в ДЯ „Приказка” и ДЯ „Българчета” преди 

близо година време беше отправено питане, инициирано от мен, относно законосъобразността на 
проведените конкурси за длъжността „директор”. Сформирана беше временна комисия към 
общинския съвет, която излезе с доклад на 30.04.2013 г., към който бяха приложени и становища 
на Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието, младежта и науката, 
удостоверяващи незаконността на избора на спечелилите кандидати. В този доклад временната 
комисия отправи препоръки към Вас за обявяване на нов конкурс. До този момент предприети ли 
са от Вас действия за изпълнение препоръките на временната комисия? Доказва ли Общинска 
администрация – Враца чрез Вашите решения и разпореждания, че работи законосъобразно и в 
защита на правата на всички участници в проведените конкурси? Надявам се, освен в 
предвидените срокове по правилника на общинския съвет за предоставяне на писмен отговор от 
Ваша срана, днес да информирате общинския съвет за предприетите мерки по въпроса.  

В.Стаменов: Относно изграждането на обходния път на Враца: 1.Какви действия 
предприема Община Враца, за да не се повтори случая с Видин и след време кмета да не подписва 
акт 16 с особено мнение? 2. С какво може Общински съвет – Враца да подпомогне тези действия, 
за да има реален резултат от тях? 

В.Драганов: 1.Относно „Водния цикъл на гр.Враца”. Дали действително е отложена за по-
късен етап реконструкцията на главния водопровод и ако е така кога ще се завърши? Тъй като 
загубите са над 60%  и „Водния цикъл” в самия град ще се обезсмисли. 2. Относно сигнал на 
граждани, посетили Пещерата „Леденика”. Отцепил се е блок от скалата и има опасност да се 
затисне входа на пещерата. Уведомен ли сте за това и какви мерки ще се предприемат? 

Д-р Здр.Златев: Защо квартала под „Хижата” е „утънал” в боклуци и каква е причината? 
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Р.Тошева: 1.Относно Проект „Хоспис” съвместно с МБАЛ „Хр.Ботев” – Враца. Преди 
години имаше Проект в партньорство с МБАЛ „Хр.Ботев” – Враца да се създаде лечебно заведение 
за долекуване и продължителни здравни грижи – Хоспис.  Община Враца е предоставила за тази 
цел част от сградата на детската градина в с.Згориград. Такъв проект така и не се реализира. В сила 
ли е решението за предоставяне на сградния фонд в с.Згориград? Да се внесе докладна записка и се 
отмени решението за предоставяне на част от сградата и възстановяване на статута публична 
общинска собственост. 2. Относно Проект за университет. През Мандат 2007-2011 имаше проект за 
откриване на Полски университет. Във връзка с това Общински съвет – Враца има решение за 
предоставяне на материалната база в „Ученически комплекс” – учебен корпус и два етажа от 
„Студентско общежитие”. Има решение за преобразуване на тези два етажа в частна общинска 
собственост. Какъв е статута на тези обекти? Има ли движение по този Проект – Полски 
университет? Ако възможностите за Полски или друг университет са нищожни, да внесете 
докладна записка за отмяна на решението за предоставяне на общинска собственост  и 
възстановяване статута на тези обекти като публична общинска собственост. 3. Моля да ми бъде 
предоставена информация за изпълнението на Проект „СТИМУЛ”. 

Т.Василева: В Общински съвет – Враца постъпват писмени сигнали и запитвания от страна 
на директори на детски градини за влошеното им финансово състояние, проблеми с 
амортизираната материална база, неефективността на източника на отопление. Някои от детските 
заведения имат сериозни проблеми с филиалите в малките населени места, където децата са под 
нормативния минимум. Постоянната комисия по образование категорично застава зад 
становището, че не бива да се закриват тези филиали, предвид на невъзможността и 
нецелесъобразността да бъде осигурен транспорт за децата в тази възраст от едно до друго 
населено място, както и предвид изискването на закона за задължителна предучилищна подготовка 
на 5 и 6-годишните. Тези проблеми на детските заведения предизвикват въпросите: Какво е 
актуалното финансово състояние на детските градини в Община Враца? Кои капиталови ремонти 
от Инвестиционната програма на Община Враца за 2013 година ще бъдат реализирани до края на 
лятото в детските градини? Финансирани ли са текущи ремонти на детските градини, работещи в 
условията на делегиран бюджет? Предприети ли са текущи ремонти в детските градини на 
делегиран бюджет? Търсят ли се алтернативни варианти на най-скъпо струващите инсталации за 
отопление с ел.енергия в ОДЗ „Звънче” и нафта в ОДЗ”Детски свят”? Каква готовност на детските 
заведения за новата учебна година ще отчетем през месец септември, ако не организираме 
ремонтните дейности и финансовото им стабилизиране през лятото? 

М.Каменова: В Общински съвет – Враца постъпи сигнал от жителите на с.Нефела за 
протесна подписка срещу действията на кмета Радослав Котов, относно изграждането на път към 
негов частен имот. На многократните въпроси на местното население с какви средства се строи 
новият пътен участък, кметът на населеното място е давал отговор, че средствата са по европейски 
проект на Община Враца. След сигнала и в медиите репортер на местен ежедневник е потърсил 
експертното мнение на гл.архитект на Община Враца, относно законността на изграждащия се 
пътен участък  и отговорът на екипа на гл.архитект  е, че разрешително за строежа на пътя от 
Община Враца не е издавано. В този смисъл е необходимо да дадете ясни отговори на въпросите: 
Запознат ли сте с действията на кмета на с.Нефела относно изграждането на път до частен имот? 
Предоставяни ли са средства на Кметство Нефела за изграждане на нов път с европейски средства? 
Имате ли информация за отговор от страна на гл.архитект на Община Враца по поставения въпрос? 
Какъв контрол сте упражнили, ако сте уведомен за случващото се в с.Нефела или какъв бихте 
предприели, в случай, че за проблема научавате от мен на това заседание на общинския съвет? В 
тази връзка моля да разпоредите и проверка за установяване законността на построеното в частния 
имот  и резултатите да сведете до знанието на общинския съвет. 

Пл.Ганецовски: Предложи вместо кмета на общината информацията за изпълнението на 
„Водния цикъл” да внесе ръководителя на проекта. 

Ив.Узунов: Граждани сигнализират, че сепариращата инсталация не работи. Вярно ли е 
това? 

Д.Димитрова: 1.На 21.06.2013г, в местен ежедневник, излезе публикация за извършена 
проверка от „В и К” ООД, Враца, за потребяване на вода от ОП „Спорт и туризъм”, като при 
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проверката е установено „манипулиране” на водомера, съставен е протокол за нарушение, спряно е 
водоснабдяването на общинското предприятие и е наложена финансова санкция. 
В тази връзка е моята поредица от няколко въпроса: Факт ли е, посоченото в регионалната медия, 
нарушение? Какъв е размерът на финансовата санкция, наложена на ОП „Спорт и туризъм”? 
Възстановено ли е водоснабдяването на спортния комплекс, прекратено след установяване на 
нарушението? Какви дисциплинарни действия за допуснатите нарушения, са предприети спрямо 
директора на ОП „Спорт и туризъм”, от страна на кмета на общината – негов работодател? 2.В 
общински съвет постъпи сигнал от служител на ОП „Спорт и туризъм”. В тази връзка, моето 
питане е: Запознат ли сте с грозните и груби действия на директора на предприятието спрямо този 
и други  негови служители? Какво е Вашето становище и какви мерки ще предприемете във връзка 
с последната груба проява на директора, по отношение на един от неговите служители, описана в 
сигнална записка? Прилагам сигналната записка, подадена до председателя на Общински съвет 
Враца и представена лично от вносителя й, на заседание на комисии от общинския съвет. 
 М.Петрова: Изцяло нерешен продължава да бъде проблемът с бездомните кучета в град 
Враца. Това налага да проследим хронологията по проблема и да отправя към Вас няколко 
въпроса. На 22 януари, тази година на страниците на в-к Зов Нюз се появи публикация със заглавие 
„Няма пари за бездомните кучета”. В публикацията се казва, че Община Враца не е сключила 
договор с нито една неправителствена организация, която да се занимава с кастрацията и 
обезпаразитяването на бездомните кучета в града. Причината за това е липсата на възможност 
местната управа да удовлетвори техните финансови изисквания за извършването на подобен род 
дейност. „Това ни принуди в тазгодишния бюджет да заложим повече средства, за да успеем да се 
справим със собствени сили с проблем, съществуващ от години в града ни”, последното е цитат от 
ваше заявление г-н Иванов. Очаква се още тази седмица местната управа да обяви обществена 
поръчка за изпълнител, който да улавя и транспортира бездомните четириноги и за изпълнител, 
който да извършва ветеринарномедицинските дейности. Кметският екип търси и сграда, в която да 
бъде изграден нов и модерен приют за четириногите. „Докато продължаваме да обгрижваме 
бездомните кучета около нашите жилищни блокове и търговски обекти, резултатът в крайна 
сметка няма да е съществен. Смятам, че всички до един като граждани трябва да бъдем ангажирани 
с този процес, а не само Община Враца”, заяви кметът Николай Иванов. До края на миналата 
година за улавянето и кастрацията на бездомните животни на територията на общината се грижеше 
мобилен екип. Голяма част от действията му обаче бяха стопирани от редица врачани. Мотивът им 
за това е, че липсва хуманност в кастрацията на четириногите, допълни заместник-кметът по 
здравеопазване и социални дейности Светозар Луканов. На 19 март 2013 г. чрез Радио Видин 
научаваме: „От началото на седмицата са подновени дейностите по улавяне, обезпаразитяване и 
кастриране на безстопанствените кучета във Враца, съобщи на редовния си брифинг кметът на 
града инж. Николай Иванов. Акцията се подновява, след като беше спряна през август миналата 
година. Осигурен е медикамент, който ще упойва четириногите, след което те ще бъдат 
транспортирани до ветеринарна клиника. След обезпаразитяването и кастрирането, животните ще 
се карат за 24-часов престой в приют, обособен на "Криводолско шосе". След това кучетата ще се 
връщат на местата, където са уловени. „Действията в това направление бяха прекъснати поради 
административна и процедурна невъзможност община Враца да лицензира амбулатория за 
необходимите за упойване вещества, които не трябва да са наркотични"- каза кметът на Враца 
Николай Иванов. През миналата година за обезпаразитяване и кастриране на кучета са похарчени 
16 000 лева, съобщиха от Общината. 47 000 лева пък е струвала поддръжката на звеното към 
местната управа, което се е занимавало с тази дейност. Смята се, че наемането на външен 
изпълнител ще намали средствата, които се дават за дейността. Вече са набелязани местата, в 
които ще бъдат улавяни бездомните кучета. Чиновниците обаче отказаха да назоват откъде ще 
започне акцията. На 12 април Дарик – Враца пише „Няма желаещи да се занимават с бездомните 
кучета”. Все още никой не е подал документи за участие в обществената поръчка за изпълнение на 
дейности по Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствени животни 2012-
2015 г., съобщи зам. Светозар Луканов. Срокът на поръчката изтича днес, когато в 16, 30 би 
трябвало да се отворят подадените оферти. Поръчката бе пусната на 15 март. В нея са посочени две 
основни дейности - залавяне и транспортиране на безстопанствените животни до мястото за 
обработка или до приют, и ветеринарно медицински услуги и манипулации на безстопанствени 
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животни. Фирмата, която ще се занимава с тази дейност ще трябва да извършва и контрол върху 
изоставянето на животни на територията на общината,   идентификация и регистрация на кучетата, 
 спазване на изискванията за защита на животните. Предвидената за обработка бройка кучета е 
минимум 720. На 18 май, отново в.к „Зов нюз” публикува статия, в която се казва: Няма желаещи 
фирми да кастрират бездомните кучета във Враца, заяви за вестник “Зов нюз” зам.- кметът на 
Общината Светозар Луканов. Обществената поръчка за изпълнение на дейности по Общинска 
програма за овладяване на популацията на безстопанствени животни 2012-2015 г. се провали, 
поради липса на интерес от страна на бизнеса. Сега предстои тя да се обяви за втори път, но все 
още няма подадени документи, съобщи Луканов. „В процес на преговори сме с няколко близки 
града, където има разкрити амбулатории. Мъчим се да привлечем фирма, която да отговаря на 
всичките изисквания, записани в закона за ветеринарномедицинската дейност. За жалост нямаме 
засега кандидат”, допълни заместник-кметът по здравеопазване и социални дейности. До края на 
миналата година за улавянето и кастрацията на бездомните животни в територията на общината се 
грижеше мобилен екип. В момента грижата за бездомните кучета в града и овладяването на 
тяхната популация, се поддържа чрез намесата на няколко неправителствени организации. Те 
следят бездомни кучета да се обезпаразитяват и да се подготвят за осиновяване в други страни. 
Междувременно е почти готов регистърът на домашните любимци във Враца. Чрез него 
безконтролното изхвърляне на домашни любимци на улицата значително ще намалее, което, от 
своя страна, ще помогне за решаване проблема с врачанските улични кучета. Много ми е 
интересно как точно този регистър, който съществува ще реши въпроса с изхвърлянето на 
домашни животни? Може би ще ни информирате? В тази връзка: Към днешна дата променени ли 
са изказаните от Вас и вашия екип противоречиви обстоятелства за решаване на проблема? Как ще 
бъде решен той? Какви действия сте предприели до момента за довършване на строително-
монтажните работи и оборудването на приют за кучета? 

Кр.Донов: На заседание на Постоянната комисия по устройство на територията и общинска 
собственост при Общински съвет – Враца за пореден път възникна въпросът как се изпълняват 
договорите по Проект „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца” и дали отчитащият се 
напредък не изопачава истината за обемите и сроковете на изпълнение на строително-монтажните 
работи. В тази връзка комисията взе решение да изиска от Вас и разгледа 10-те договора, сключени 
по проекта, както и индикативните графици. Моля в срок до 28.06.2013 г. да бъдат предоставени на 
вниманието на общинския съвет копия от сключените договори за изпълнение на проекта, с цел 
запознаване на комисиите с техните параметри и съпоставяне на отчетения голям напредък в 
строителството като метри изпълнени водопроводи и канализация и изпълнени дейности в 
пречиствателната станция със заложените в договорите обеми и срокове.  

Пл.Кръстев: Натрупващите се проблеми, сигнали и питания на граждани, свързани с 
изпълнението на водния цикъл, поражда неотложна намеса на общинския съвет и обединяване на 
усилията на общинските съветници, звеното за изпълнение на проекта и общинската 
администрация за ускорено и целесъобразно изпълнение на проекта. Вчера група общински 
съветници посети гр.Бяла Слатина, за да направи съпоставка между изпълнението на водния цикъл 
с този на Враца. Предлагам на 01.07.2013 г. от 13 часа да се организира форум по проблемите на 
Проект „Интегриран проект за воден цикъл на гр.Враца” с участието на всички заинтересовани 
страни за изясняване на актуалното състояние на изпълняващите се строително-монтажни работи и 
спазването на графиците за изпълнение. В т. „Разни” на днешното заседание ще помоля 
председателя на общинския съвет да инициира проект за решение за провеждането на форума. 

М.Калистратов: Необходимо е общинският съвет да бъде информиран за: Работата на 
Общинска администрация с медиите и сключените през 2013 г. договори, както за информационно 
обслужване, така и за информация и публичност по проектите на Община Враца. Моля да бъдат 
предоставени в Общински съвет – Враца копия от всички договори с медии като юридически лица, 
както и граждански договори с такава насоченост. Свидетели сме на мълчаливото съгласие на 
кмета на Община Враца, при сключени договори, в които съществува клауза задължаваща медиите 
да пазят авторитета на Община Враца, с недоказани, несъстоятелни и грубо изопачени 
прессъобщения  да се уронва престижа на общинския съвет и на отделни общински съветници. 
Сключен ли е договор с местен ежедневник за отразяване организацията на изборите през 2013 г. 
от страна на Община Враца, на каква стойност и в какъв обем на представената информация? В 
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днешното заседание на общинския съвет постъпиха редица питания от колегите общински 
съветници по основните текущи и стратегически проблеми на Враца. Предлагам тези въпроси, 
зададени към кмета на общината и общинската администрация да достигнат до гражданите чрез 
медиите, с които общината е сключила договори за информационно обслужване, както и да бъдат 
предоставени в писмен вид на всеки гражданин, който желае да проследи получените отговори и 
предприетите стъпки за решаване на проблемите. 

Б.Стоев: Отправям предложение към председателския съвет на общинския съвет да направи 
график за отделни ежемесечни редовни заседания на общинския съвет, на които да се дебатират  
получените от кмета отговори на актуални за града ни въпроси и да се поставят нови питания. На 
тези заседания да се отправя покана до граждани и институции по определената проблематика, за 
да може да се реализира главната цел на местното самоуправление и местната администрация за 
активно участие и граждански контрол на жителите на Община Враца. Само тогава ще има смисъл 
от нашата работа, вземайки предвид важността на въпросите, които трябва да бъдат дискутирани и 
най-важното, да се стига до конкретни решения за адекватни политики във всички сектори от 
дейността на общинската администрация и общинския съвет. 
 

Инж. Мариана Рашева – Директор на Звеното по изпълнение на Проект „Интегриран проект 
за воден цикъл на гр.Враца” представи информация за изпълнението на проекта. 
 

2.Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински 
съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет 
с Решение № 3 по Протокол № 2/06.12.2011 г. 

       Докладва: Малина Николова 
       Председател на Общински съвет – Враца  

 Изказаха се: М.Петрова и В.Драганов. 
Г-жа М.Петрова предложи в §2 от проекта за решение израза „след обсъждане и вземане на 

решение от общинския съвет” да се замени с израза „след обсъждане на Председателски съвет”. 
Предложението се подложи на гласуване при следния вот: 
ЗА – 17 
ПРОТИВ – 4 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 8 
Прие се направеното предложение. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 486 
 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, приет с Решение № 3 по Протокол № 2/06.12.2011 г. 

 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.3 от Закона за  местното самоуправление и местната администрация 

 
РЕШИ: 

 
Приема изменение и допълнение в Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с 
Решение № 3 по Протокол № 2/06.12.2011 г. 

§1. Текстът на чл.13 се изменя и допълва: 
Чл.13. (5) Кметът на общината определя подходящо помещение в сградата на общината, 

където се съхраняват копия от актовете на Общински съвет – Враца от последните 10 години на 
хартиен носител и се осигурява достъп на желаещите граждани да ги четат на място в рамките на 
осемчасовото работно време във всеки работен ден. На всеки гражданин, желаещ да получи копие 
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от даден акт на Общински съвет – Враца, се осигурява възможност за това срещу заплащане, 
съгласно такса, определена в наредба на Общински съвет – Враца. 

§2. Текстът на чл.14 се изменя и допълва: 
Чл. 14. (3) За обслужване на дейността на Общински съвет – Враца могат да бъдат 

ангажирани по граждански договор и външни експерти по предложение на Председателя на 
Общински съвет – Враца, след обсъждане на Председателски съвет. 

§3. Текстът на чл.16 се изменя и допълва: 
Чл.16. (1) 2. ръководи подготовката на заседанията на съвета и определя проект за дневен 

ред, съвместно с Председателския съвет при Общински съвет – Враца; 
Чл.16. (7) Председателят на Общински съвет – Враца свиква Председателски съвет, в който 

участват председателят и заместник-председателите на Общински съвет – Враца, председателите 
на групите общински съветници или упълномощени техни заместници, в случай на необходимост 
за консултации, свързани с провеждането на заседанията на Общински съвет – Враца, за 
определяне дневния ред на заседанията на Общински съвет – Враца и по други въпроси, свързани с 
организацията и дейността на съвета. 
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 22: Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Кръстев, Вл.Ценов, Д.Димитрова, Здр.Златев, 
Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Беков, Кр.Донов, Кр.Георгиев, М.Николова,  М.Драганова, 
М.Каменова, М.Петрова, М.Калистратов, Н.Найденова, Пл.Кръстев, Р.Тошева, Т.Василева и 
Х.Георгиева. 
ПРОТИВ – няма. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 9: Анг.Иванов, В.Драганов, К.Динкова, М.Кирилова, М.Драганов, 
М.Костов, Пл.Ганецовски, Св.Арнаудов и Цв.Коцев. 
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА 
 

3.Избор на Заместник-председател на Общински съвет – Враца. 
       Докладва: Малина Николова 
       Председател на Общински съвет – Враца 

 Изказа се: М.Петрова. 
 Г-жа Петрова Предложи за зам.председател на Общински съвет – Враца Борислав Стоев. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 487 

 
ОТНОСНО: Избор на Заместник-председател на Общински съвет – Враца   

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.24, ал.2 от ЗМСМА и чл.18, ал.1 от 

Правилникa за организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и при мотиви, изложени в докладната записка 

 
РЕШИ: 

 
Избира за Заместник-председател на Общински съвет – Враца Борислав Василев Стоев. 

 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 27: Анг.Иванов, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Д.Димитрова, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, К.Беков, Кр.Донов, Кр.Георгиев, 
М.Николова,  М.Драганова, М.Каменова, М.Петрова, М.Драганов, М.Костов, М.Калистратов, 
Н.Найденова, Пл.Кръстев, Т.Василева, Х.Георгиева и Цв.Коцев. 
ПРОТИВ – няма. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3: М.Кирилова, Пл.Ганецовски и Св.Арнаудов. 
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА 
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4. Изменение на Решение № 455 по Протокол № 38/28.05.2013 г. на Общински съвет – 

Враца. 
       Докладва: Малина Николова 
       Председател на Общински съвет – Враца 

 Изказа се: В.Драганов. 
 Г-н В.Драганов предложи на мястото над-р К.Шахов в комисията да влезе д-р Здр.Златев. 
Предложението се подложи на гласуване при следния вот: 
ЗА – 29 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 
Прие се направеното предложение. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 488 
 

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 455 по Протокол № 38/28.05.2013 г. на 
Общински съвет – Враца 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.5, ал.1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за 

условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по 
Закона за лечебните заведения 

 
РЕШИ: 

 
Променя редовния състав на комисията за организиране и провеждане на конкурс за избор 

на управител на „ДКЦ-1 – Враца” ЕООД, определен в т.2.1. на Решение № 455 по Протокол № 
38/28.05.2013 г. на Общински съвет – Враца, както следва: 

1. на мястото на д-р Костадин Шахов включва д-р Здравко Златев – общински съветник; 
 2. на мястото на Ирина Иванова включва Владимир Христов – правоспособен юрист. 
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 30: Анг.Иванов, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Д.Димитрова, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, К.Беков, Кр.Донов, Кр.Георгиев, 
М.Николова,  М.Драганова, М.Каменова, М.Петрова, М.Кирилова, М.Костов, М.Калистратов, 
Н.Найденова, Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, Р.Тошева, Св.Арнаудов, Т.Василева, Х.Георгиева и 
Цв.Коцев. 
ПРОТИВ – няма. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА 
 

5. Определяне начина на гласуване на извънредно заседание на Общото събрание на 
съдружниците във „В и К” ООД – Враца 

       Докладва: Малина Николова 
       Председател на Общински съвет – Враца 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 489 

 
ОТНОСНО: Определяне начина на гласуване на извънредно заседание на Общото 

събрание на съдружниците във „В и К” ООД – Враца 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
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На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.25, ал.1 от Наредбата  за реда за 
упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества на Общински 
съвет – Враца, Покана № 2600-1733/24.06.2013 г. за извънредно Общо събрание на съдружниците 
във „В и К” ООД – Враца и мотиви, изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
  

1. Определя следния начин на гласуване на инж.Кремен Георгиев – общински съветник – 
упълномощено лице, съгласно Решение № 16 по Протокол № 3 от 27.12.2011г.: 

1.1. По т.1 от дневния ред: Вземане на решение за учредяване на безвъзмездно право на 
строеж в полза на Община Враца, върху имот, собственост на „В и К” ОД – Враца (площадка на 
пречиствателна станция за отпадъчни води), представляващ част от поземлен имот с 
идентификатор 12259.661.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Враца, м. 
„Занкиното” (целият с площ 74 973 кв.м.), върху които са разположени сгради и съоръжения (с 
обща РЗП 21 204 кв.м.) – да гласува „ЗА”. 

1.2. По т.2 от дневния ред: Упълномощаване на Управителя на „В и К” ООД – Враца да 
сключи договор с кмета на Община Враца във връзка с решението по т.1 – да гласува „ЗА” 

2.Възлага на упълномощеното лице да представи  в Общински съвет – Враца в 7-дневен 
срок от провеждане на Общото събрание протокол от същото. 
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 31: Анг.Иванов, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Д.Димитрова, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, К.Беков, Кр.Донов, Кр.Георгиев, 
М.Николова,  М.Драганова, М.Каменова, М.Петрова, М.Кирилова, М.Драганов, М.Костов, 
М.Калистратов, Н.Найденова, Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, Р.Тошева, Св.Арнаудов, Т.Василева, 
Х.Георгиева и Цв.Коцев. 
ПРОТИВ – няма. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА 
 

6. Върнато за ново обсъждане от Областния управител на Област Враца Решение № 
471 по Протокол № 38/28.05.2013 г. на Общински съвет – Враца. 

       Докладва: Малина Николова 
       Председател на Общински съвет – Враца 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 490 

 
ОТНОСНО: Върнато за ново обсъждане от Областния управител на Област Враца 

Решение № 471 по Протокол № 38/28.05.2013 г. на Общински съвет – Враца   
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
(ЗМСМА), във връзка с чл.79, ал.3 от Правилника за дейността на Общински съвет – Враца,  
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация и при мотиви, изложени в 
Заповед № ЗАПО-0722/11.06.2013 г. на Областния управител на Област Враца 
 

РЕШИ: 
 

 Отменя Решение № 471 по Протокол № 38/28.05.2013 г. на Общински съвет – Враца. 
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 30: Анг.Иванов, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Д.Димитрова, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, К.Беков, Кр.Донов, Кр.Георгиев, 
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М.Николова,  М.Драганова, М.Каменова, М.Петрова, М.Кирилова, М.Костов, М.Калистратов, 
Н.Найденова, Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, Р.Тошева, Св.Арнаудов, Т.Василева, Х.Георгиева и 
Цв.Коцев. 
ПРОТИВ – няма. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА 
 

7.Утвърждаване Списък на класираните за финансиране проектни предложения по 
Проект „Малки граждански инициативи 2013” 

       Докладва: Милица Кирилова 
       Общински съветник 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 491 

 
 

ОТНОСНО: Утвърждаване Списък на класираните за финансиране проектни 
предложения по Проект „Малки граждански инициативи 2013” 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 
 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и при мотиви, изложени в 
докладната записка 

 
РЕШИ: 

 
 

1.Приема за сведение Протокол за оценка на административното съответствие на 
проектните предложения по Проект „Малки граждански инициативи 2013” на Постоянната 
комисия по програми с европейско и национално финансиране, европейско сътрудничество, 
съгласно Приложение 1. 

2.Приема за сведение Протокол за оценка на техническото съответствие и класираните в 
низходящ ред проектни предложения по Проект „Малки граждански инициативи 2013” на 
Постоянната комисия по програми с европейско и национално финансиране, европейско 
сътрудничество, съгласно Приложение 2. 

3.Утвърждава Списък на класираните за финансиране проектни предложения по Проект 
„Малки граждански инициативи 2013”, съгласно Приложение 3. 

4.Възлага на Кмета на Община Враца да отрази по бюджета на Община Враца за 2013 
намаление на кредита в Дейност 2 123 „Общински съвет”, параграф 0101 с 6 308 лв. и увеличение 
на кредита в Дейност 2 619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустрояване и 
регионално развитие”, параграф 1098 с 6 308 лв. за финансиране на проектни предложения по 
Проект „Малки граждански инициативи”. 

5.Възлага на кмета на Община Враца да разпореди изплащането на утвърдените за 
финансиране проектни предложения в 7-дневен срок от влизане в сила на решението на 
председателите на инициативни комитети/управителни съвети на етажната собственост или 
техните упълномощени представители. 

6.Възлага на Постоянната комисия по програми с европейско и национално финансиране, 
европейско сътрудничество да осъществи текущ контрол по изпълнение на финансираните 
проектни предложения. 

7.Решението влиза в сила от деня на неговото приемане от Общински съвет - Враца. 
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    ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРОТОКОЛ 

ЗА ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ 
 НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТ  

„МАЛКИ ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ 2013” 

     
№ Вх.№ НАИМЕНОВАНИЕ НА Проекта ДА/НЕ бележки 

1 
9400-0-4318 от 

20.03.2013 „Еко бъдеще” НЕ 
липсва списък на 
участниците 

2 
9400-0-4385 от 

21.03.2013 

„Създаване на зона за отдих и 
облагородяване на околоблоковото 

пространство” ДА   

3 
9400-0-4598 от 

25.03.2013 „Еко кът за отдих” ДА   

4 
9400-0-4385 от 

21.03.2013 „Спортен комплекс – село Девене” ДА   

5 
9400-0-4749 от 

27.03.2013 
„Преобрази пустеещите места в места за 

отдих и спорт” ДА   

6 
9400-0-4893 от 

29.03.2013 „Възстановяване на детска площадка” НЕ детска градина 

7 
9400-0-4900 от 

29.03.2013 „За благоустройство на село Мраморен” ДА   

8 
9400-0-4937 от 

29.03.2013 „Лицето на Челопек” ДА   

9 
9400-0-5052 от 

02.04.2013 „ж.к. „Симеон” – Кът за отдих” НЕ 
частично попълнен 

формуляр 

10 
9400-0-5061 от 

02.04.2013 „Кът за отдих” ДА   

11 
9400-0-5135 от 

03.04.2013 „За повече детски усмивки” ДА   

12 
9400-0-5147 от 

03.04.2013 „Кът за отдих при изчакване за преглед” ДА   

13 
9400-0-5155 от 

03.04.2013 
„Облагородяване на околоблоково 

пространство” ДА   

14 
9400-0-5169 от 

03.04.2013 

„Облагородяване на околоблоково 
пространство на бл.23, вх.Е, ж.к. 

„Дъбника”, гр.Враца” ДА   

15 
9400-0-5171 от 

03.04.2013 

„За един по-красив детски свят, свят на 
уют и естетика в една екологична и 

безопасна градска среда” ДА   

16 
9400-0-5196 от 

03.04.2013 
„Качествена околна среда за качествен 

живот” ДА   

17 
9400-0-5235 от 

04.04.2013 
„Ремонт на моста и кладенеца в местността 

„Тиндол”, с.Косталево” ДА   

18 
9400-0-5236 от 

04.04.2013 
„Слънчев лъч” – изграждане на навес в 

църковни двор в с.Косталево НЕ 
предложението е в 

църква 

19 
9400-0-5249 от 

04.04.2013 „Място за отдих и игра” НЕ 
частично попълнен 

формуляр 

20 
1000-181 от 
05.04.2013 

„Село Тишевица – едно добро място за 
живеене” ДА   
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21 
9400-0-5388 от 

08.04.2013 
„Изграждане на етап 1 на спортна 
площадка в с.Веслец, община Враца” ДА   

22 
9400-0-5945 от 

17.04.2013 „Любов към природата и децата” ДА   

23 
9400-0-6202 от 

22.04.2013 

„Възстановяване и облагородяване на 
предвходово пространство на жилищна 
кооперация „Изгрев”, гр.Враца” НЕ 

недопустими 
дейности по проекта 

24 
9400-0-6275 от 

22.04.2013 „Кът за отдих” ДА   

25 
9400-0-6282 от 

22.04.2013 „Обособен кът за почивка и игра” ДА   

26 
9400-0-6474 от 

24.04.2013 „Нова визия за стария блок” ДА   

27 
9400-0-6597 от 

25.04.2013 „Кът за отдих и игра” ДА   

28 
9400-0-6641 от 

26.04.2013 
„Шанс за отдих и игра за нас и нашите 

деца” ДА   

29 
9100-588 от 
30.04.2013 „Мини футболно игрище” – 2-ри етап ДА   

30 
9400-0-6993 от 

07.05.2013 „С весели игри да бъдем здрави и добри” ДА   

31 
9400-0-7078 от 

08.05.2013 „Химик 5” ДА   

32 
9400-0-7084 от 

08.05.2013 

„Създаване на зона за отдих с обособена 
детска площадка в с.Оходен,община 

Враца” ДА   

33 
9400-0-7103 от 

08.05.2013 „Направи си сам ремонт” ДА   

34 
9400-0-7109 от 

08.05.2013 „Фитнес на открито” ДА   

35 
9400-0-7127 от 

09.05.2013 „Малки граждански инициативи 2013” ДА   

36 
9400-0-7130 от 

09.05.2013 

„Отводняване и благоустрояване на 
междублоково пространство на бул. 

„Н.Войводов 42” ДА   

37 
9100-588 от 
09.05.2013 „Екологично кътче от моя детски рай” НЕ детска градина 

38 
9400-0-7138 от 

09.05.2013 
„Добри стопани на публичната 

собственост” ДА   

39 
9400-0-7155 от 

09.05.2013 
„Кът за отдих и игра на деца в с.Вировско, 

община Враца” ДА   

40 
9400-0-7186 от 

09.05.2013 „Три кладенци – привлекателно място” ДА   

41 
9400-0-7190 от 

09.05.2013 „Нашият блок – приятно място за живеене”  ДА   

42 
9400-0-7193 от 

10.05.2013 
„Оформяне на околоблоково пространство 

с удобен кът за отдих и забава” ДА   

43 
9400-0-7195 от 

10.05.2013 

„Направа на пешеходна алея от изток и 
север и полагане на бордюри от южната 
страна на входа около зелената площ” ДА   

44 
9400-0-7202 от 

10.05.2013 
„Изграждане на детски кът за игри и отдих 
на пешеходна алея в ж.к. „Околчица”, ДА   
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гр.Враца” 

45 
9400-0-7210 от 

10.05.2013 „Горски кът” ДА   

46 
9400-0-7233 от 

10.05.2013 
„Панелният блок – уютен дом за нас и 

нашите деца” ДА   

47 
9400-0-7240 от 

10.05.2013 
„Вертикална планировка на междублоково 

пространство бл.44-47” НЕ 
липсва списък на 
участниците 

48 
9400-0-7241 от 

10.05.2013 „Ние за нашите деца”     

49 
9400-0-7249 от 

10.05.2013 
„Тротоарна настилка със стъпала и парапет 

за инвалиди на ул. „Ясен 3” НЕ подаден от едно лице 

50 
9400-0-7252 от 

10.05.2013 

„Изграждане на подпорна стена и 
озеленяване на околоблоково пространство 

– общинска собственост” ДА   

51 
9400-0-7253 от 

10.05.2013 „Заедно можем повече” ДА   

52 
9400-0-7254 от 

10.05.2013 
„Изграждане тревни площи и бетонови 

подходи към домакинства” ДА   

53 
9400-0-7255 от 

10.05.2013 
„СИМЕОН – Споделена идея за микро 
екологично обществено начинание” ДА   

54 
9400-0-7256 от 

10.05.2013 „Променям Враца” ДА   

55 
9400-0-7258 от 

10.05.2013 „Здрав дух – здраво тяло” ДА   

56 
9400-0-7268 от 

10.05.2013 „Здрав дух – здраво тяло” ДА   

57 
9400-0-7273 от 

10.05.2013 „Зелен кът за отдих” ДА   
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            ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРОТОКОЛ 
ЗА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ 

НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПО ПРОЕКТ „МАЛКИ ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ 2013” 
НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРОГРАМИ С ЕВРОПЕЙСКО И НАЦИОНАЛНО ФИНАНСИРАНЕ, ЕВРОПЕЙСКО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО 
                            

№ Вх.№ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКО СЪОТВЕТСТВИЕ 
СРЕДНА 
ОЦЕНКА 

СТОЙНОСТ 
НА 

ПРОЕКТА 

51 
9400-0-7253 от 

10.05.2013 „Заедно можем повече” 55,0 87,0 63,0 87,0 169,0 96,5 86,5 70,0 69,0 87,0 2 992,00 лв. 

20 
1000-181 от 
05.04.2013 

„Село Тишевица – едно добро 
място за живеене” 57,0 100,0 59,0 94,5 74,5 90,0 100,0 100,0 65,5 82,3 1 748,00 лв. 

34 
9400-0-7109 от 

08.05.2013 „Фитнес на открито” 64,0 64,0 70,0 98,0 85,5 90,5 93,5 92,0 79,0 81,8 2 996,00 лв. 

41 
9400-0-7190 от 

09.05.2013 
„Нашият блок – приятно място за 

живеене” 65,0 80,5 85,5 100,0 75,5 64,0 90,0 82,0 93,0 81,7 2 998,88 лв. 

53 
9400-0-7255 от 

10.05.2013 

„СИМЕОН – Споделена идея за 
микро екологично обществено 

начинание” 57,0 99,0 54,0 87,0 73,5 93,5 100,0 100,0 71,5 81,7 3 000,00 лв. 

54 
9400-0-7256 от 

10.05.2013 „Променям Враца” 55,0 98,5 69,0 99,0 68,5 88,0 79,0 100,0 76,5 81,5 3 000,00 лв. 

14 
9400-0-5169 от 

03.04.2013 

„Облагородяване на околоблоково 
пространство на бл.23, вх.Е, ж.к. 

„Дъбника”, гр.Враца” 62,0 92,0 60,0 81,0 88,0 78,5 92,5 89,0 87,5 81,2 1 090,00 лв. 

46 
9400-0-7233 от 

10.05.2013 
„Панелният блок – уютен дом за 

нас и нашите деца” 58,0 98,0 56,0 98,0 67,0 90,0 84,0 96,0 78,5 80,6 3 000,00 лв. 

21 
9400-0-5388 от 

08.04.2013 

„Изграждане на етап 1 на спортна 
площадка в с.Веслец, община 

Враца” 65,0 64,0 72,0 98,0 73,0 68,0 98,0 99,0 77,5 79,4 2 998,00 лв. 
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32 
9400-0-7084 от 

08.05.2013 

„Създаване на зона за отдих с 
обособена детска площадка в 
с.Оходен,община Враца” 65,0 87,5 73,0 85,0 78,5 63,5 97,5 68,0 84,5 78,1 2 963,40 лв. 

40 
9400-0-7186 от 

09.05.2013 
„Три кладенци – привлекателно 

място” 55,0 80,5 76,0 98,0 64,5 79,0 93,5 86,0 67,5 77,8 3 000,00 лв. 

29 
9100-588 от 
30.04.2013 

„Мини футболно игрище” – 2-ри 
етап 62,0 84,5 67,0 100,0 76,0 68,5 100,0 78,0 63,0 77,7 2 988,70 лв. 

28 
9400-0-6641 от 

26.04.2013 
„Шанс за отдих и игра за нас и 

нашите деца” 62,0 73,0 72,0 100,0 63,0 62,0 96,5 97,0 67,5 77,0 3 000,00 лв. 

36 
9400-0-7130 от 

09.05.2013 

„Отводняване и благоустрояване 
на междублоково пространство на 

бул. „Н.Войводов 42” 55,0 70,0 69,0 100,0 72,0 81,5 100,0 79,0 59,0 76,2 2 994,00 лв. 

17 
9400-0-5235 от 

04.04.2013 
„Ремонт на моста и кладенеца в 
местността „Тиндол”, с.Косталево”  84,0 65,0 70,0 85,0 74,0 92,0 85,0 64,0 60,5 75,5 2 564,50 лв. 

50 
9400-0-7252 от 

10.05.2013 

„Изграждане на подпорна стена и 
озеленяване на околоблоково 
пространство – общинска 

собственост” 54,0 93,0 80,0 54,0 59,0 90,5 82,5 89,0 77,0 75,4 3 000,00 лв. 

38 
9400-0-7138 от 

09.05.2013 
„Добри стопани на публичната 

собственост” 54,0 85,0 64,0 74,0 74,0 89,0 78,5 78,0 69,0 73,9 3 000,00 лв. 

12 
9400-0-5147 от 

03.04.2013 
„Кът за отдих при изчакване за 

преглед” 61,0 70,0 76,0 77,0 61,5 65,5 93,5 95,0 61,5 73,4 1 680,64 лв. 

31 
9400-0-7078 от 

08.05.2013 „Химик 5” 60,0 74,0 74,0 74,0 63,0 74,0 91,0 77,0 72,5 73,3 2 996,58 лв. 

30 
9400-0-6993 от 

07.05.2013 
„С весели игри да бъдем здрави и 

добри” 67,0 70,0 72,0 85,0 64,0 67,0 88,0 74,0 71,5 73,2 2 833,44 лв. 

2 
9400-0-4385 от 

21.03.2013 

„Създаване на зона за отдих и 
облагородяване на околоблоковото 

пространство” 56,0 81,0 48,0 89,5 60,0 80,0 94,0 75,0 73,0 72,9 2 686,24 лв. 
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52 
9400-0-7254 от 

10.05.2013 

„Изграждане тревни площи и 
бетонови подходи към 

домакинства” 47,0 83,5 64,0 55,0 73,0 90,0 95,5 84,0 46,5 70,9 2 992,00 лв. 

7 
9400-0-4900 от 

29.03.2013 
„За благоустройство на село 

Мраморен” 54,0 85,5 65,0 100,0 47,0 71,5 83,5 77,0 54,0 70,8 2 785,00 лв. 

11 
9400-0-5135 от 

03.04.2013 „За повече детски усмивки” 63,0 63,0 64,0 85,5 52,0 92,5 84,0 77,0 52,0 70,3 3 000,00 лв. 

43 
9400-0-7195 от 

10.05.2013 

„Направа на пешеходна алея от 
изток и север и полагане на 
бордюри от южната страна на 
входа около зелената площ” 65,0 78,0 65,0 78,0 59,0 65,0 65,0 89,0 63,5 69,7 2 840,00 лв. 

56 
9400-0-7268 от 

10.05.2013 „Здрав дух – здраво тяло” 54,0 57,0 57,0 54,0 67,5 94,0 93,0 87,0 57,0 68,9 3 120,00 лв. 

22 
9400-0-5945 от 

17.04.2013 „Любов към природата и децата” 57,0 74,0 63,0 84,5 54,0 67,0 64,0 96,0 59,5 68,8 2 999,90 лв. 

24 
9400-0-6275 от 

22.04.2013 „Кът за отдих” 62,0 53,0 50,0 100,0 54,0 53,5 80,0 80,0 84,0 68,5 3 000,00 лв. 

55 
9400-0-7258 от 

10.05.2013 „Здрав дух – здраво тяло” 54,0 57,0 57,0 54,0 72,5 67,0 91,5 87,0 76,5 68,5 3 852,00 лв. 

39 
9400-0-7155 от 

09.05.2013 
„Кът за отдих и игра на деца в 
с.Вировско, община Враца” 57,0 46,0 55,0 98,0 57,0 51,0 100,0 87,0 65,0 68,4 2 995,20 лв. 

25 
9400-0-6282 от 

22.04.2013 „Обособен кът за почивка и игра” 53,0 74,0 55,0 69,0 70,0 67,0 71,5 86,0 70,0 68,4 2 924,50 лв. 

44 
9400-0-7202 от 

10.05.2013 

„Изграждане на детски кът за игри 
и отдих на пешеходна алея в ж.к. 

„Околчица”, гр.Враца” 55,0 55,0 60,0 91,5 62,5 71,5 64,0 85,0 64,5 67,7 2 944,00 лв. 

3 
9400-0-4598 от 

25.03.2013 „Еко кът за отдих” 51,5 72,0 72,0 70,0 66,0 62,0 77,0 72,0 64,5 67,4 3 000,00 лв. 

45 
9400-0-7210 от 

10.05.2013 „Горски кът” 57,0 63,0 55,0 87,0 57,0 64,0 78,0 80,0 66,0 67,4 2 990,60 лв. 
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57 
9400-0-7273 от 

10.05.2013 „Зелен кът за отдих” 62,0 56,0 55,0 61,0 83,5 66,0 66,0 72,0 80,0 66,8 2 398,00 лв. 

48 
9400-0-7241 от 

10.05.2013 „Ние за нашите деца” 57,0 56,0 45,0 56,0 71,5 75,0 71,5 87,0 80,0 66,6 3 000,00 лв. 

27 
9400-0-6597 от 

25.04.2013 „Кът за отдих и игра” 64,0 68,0 66,0 73,5 60,0 67,5 64,0 68,0 62,5 65,9 3 000,00 лв. 

35 
9400-0-7127 от 

09.05.2013 
„Малки граждански инициативи 

2013” 62,0 65,0 63,0 54,0 58,0 65,0 69,0 82,0 68,5 65,2 2 883,60 лв. 

26 
9400-0-6474 от 

24.04.2013 „Нова визия за стария блок” 51,0 52,0 47,0 80,5 53,7 63,5 89,5 94,0 53,5 65,0 2 948,52 лв. 

33 
9400-0-7103 от 

08.05.2013 „Направи си сам ремонт” 63,0 52,0 52,0 67,0 56,5 63,5 74,0 72,0 77,5 64,2 2 995,00 лв. 

15 
9400-0-5171 от 

03.04.2013 

„За един по-красив детски свят, 
свят на уют и естетика в една 
екологична и безопасна градска 

среда” 60,0 64,0 59,0 66,5 62,0 49,5 59,5 85,0 65,5 63,4 2 999,72 лв. 

8 
9400-0-4937 от 

29.03.2013 „Лицето на Челопек” 56,0 61,0 64,0 96,5 60,0 42,5 38,0 66,0 66,0 61,1 2 014,00 лв. 

4 
9100-413 от 
26.03.2013 „Спортен комплекс – село Девене”  52,0 57,0 57,0 50,0 54,5 76,5 59,5 76,0 64,5 60,8 2 979,00 лв. 

16 
9400-0-5196 от 

03.04.2013 
„Качествена околна среда за 

качествен живот” 52,0 43,0 49,0 86,5 54,5 65,0 35,5 84,0 52,0 57,9 3 000,00 лв. 

10 
9400-0-5061 от 

02.04.2013 „Кът за отдих” 51,0 62,0 42,0 27,0 65,5 50,5 80,5 74,0 63,5 57,3 1 000,00 лв. 

5 
9400-0-4749 от 

27.03.2013 
„Преобрази пустеещите места в 
места за отдих и спорт” 49,5 70,5 65,0 65,0 55,0 52,5 52,5 71,0 34,0 57,2 2 990,00 лв. 

42 
9400-0-7193 от 

10.05.2013 

„Оформяне на околоблоково 
пространство с удобен кът за отдих 

и забава” 63,0 49,0 47,0 49,0 49,5 40,0 67,5 66,0 59,5 54,5 2 910,00 лв. 
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13 
9400-0-5155 от 

03.04.2013 
„Облагородяване на околоблоково 

пространство” 64,0 47,0 52,0 71,5 45,0 55,5 43,5 55,0 48,0 53,5 2 996,00 лв. 

6 
9400-0-4893 от 

29.03.2013 
„Възстановяване на детска 

площадка”                   0,0   

9 
9400-0-5052 от 

02.04.2013 „ж.к. „Симеон” – Кът за отдих”                   0,0   

18 
9400-0-5236 от 

04.04.2013 

„Слънчев лъч” – изграждане на 
навес в църковни двор в 

с.Косталево                   0,0   

19 
9400-0-5249 от 

04.04.2013 „Място за отдих и игра”                   0,0   

23 
9400-0-6202 от 

22.04.2013 

„Възстановяване и облагородяване 
на предвходово пространство на 
жилищна кооперация „Изгрев”, 

гр.Враца”                   0,0   

37 
9100-588 от 
09.05.2013 

„Екологично кътче от моя детски 
рай”                   0,0   

47 
9400-0-7240 от 

10.05.2013 

„Вертикална планировка на 
междублоково пространство бл.44-

47”                   0,0   

49 
9400-0-7249 от 

10.05.2013 

„Тротоарна настилка със стъпала и 
парапет за инвалиди на ул. „Ясен 

3”                   0,0   

1 
9400-0-4318 от 

20.03.2013 „Еко бъдеще”                   0,0   

      вс тв си мк+ зк пк мк мд рт     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
СПИСЪК 

НА КЛАСИРАНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ   
ПО ПРОЕКТ „МАЛКИ ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ 2013” 

 

№ ВХ. № 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА СТОЙНОСТ НА 
ПРОЕКТА, 

УТВЪРДЕНА ОТ 
ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ - ВРАЦА 
51 9400-0-7253 от 

10.05.2013 
„Заедно можем повече” 

    2 992,00 лв. 
20 1000-181 от 

05.04.2013 
„Село Тишевица – едно добро място 

за живеене” 1 748,00 лв. 
34 9400-0-7109 от 

08.05.2013 
„Фитнес на открито” 

2 996,00 лв. 
41 9400-0-7190 от 

09.05.2013 
„Нашият блок – приятно място за 

живеене” 2 998,88 лв. 
53 9400-0-7255 от 

10.05.2013 
„СИМЕОН – Споделена идея за 
микро екологично обществено 

начинание” 3 000,00 лв. 
54 9400-0-7256 от 

10.05.2013 
„Променям Враца” 

3 000,00 лв. 
14 9400-0-5169 от 

03.04.2013 
„Облагородяване на околоблоково 
пространство на бл.23, вх.Е, ж.к. 

„Дъбника”, гр.Враца” 1 090,00 лв. 
46 9400-0-7233 от 

10.05.2013 
„Панелният блок – уютен дом за нас 

и нашите деца” 3 000,00 лв. 
21 9400-0-5388 от 

08.04.2013 
„Изграждане на етап 1 на спортна 
площадка в с.Веслец, община Враца” 2 998,00 лв. 

32 9400-0-7084 от 
08.05.2013 

„Създаване на зона за отдих с 
обособена детска площадка в 
с.Оходен,община Враца” 2 963,40 лв. 

40 9400-0-7186 от 
09.05.2013 

„Три кладенци – привлекателно 
място” 3 000,00 лв. 

29 9100-588 от 
30.04.2013 

„Мини футболно игрище” – 2-ри етап 
2 988,70 лв. 

28 9400-0-6641 от 
26.04.2013 

„Шанс за отдих и игра за нас и 
нашите деца” 3 000,00 лв. 

36 9400-0-7130 от 
09.05.2013 

„Отводняване и благоустрояване на 
междублоково пространство на бул. 

„Н.Войводов 42” 2 994,00 лв. 
17 9400-0-5235 от 

04.04.2013 
„Ремонт на моста и кладенеца в 
местността „Тиндол”, с.Косталево” 

  
2 564,50 лв. 

50 9400-0-7252 от 
10.05.2013 

„Изграждане на подпорна стена и 
озеленяване на околоблоково 
пространство – общинска 

собственост” 3 000,00 лв. 
38 9400-0-7138 от 

09.05.2013 
„Добри стопани на публичната 

собственост” 3 000,00 лв. 
12 9400-0-5147 от 

03.04.2013 
„Кът за отдих при изчакване за 

преглед” 1 680,64 лв. 
31 9400-0-7078 от „Химик 5” 2 996,58 лв. 
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08.05.2013 
30 9400-0-6993 от 

07.05.2013 
„С весели игри да бъдем здрави и 

добри” 2 833,44 лв. 
2 9400-0-4385 от 

21.03.2013 
„Създаване на зона за отдих и 

облагородяване на околоблоковото 
пространство” 2 686,24 лв. 

52 9400-0-7254 от 
10.05.2013 

„Изграждане тревни площи и 
бетонови подходи към домакинства” 2 992,00 лв. 

7 9400-0-4900 от 
29.03.2013 

„За благоустройство на село 
Мраморен” 2 785,00 лв. 

11 9400-0-5135 от 
03.04.2013 

„За повече детски усмивки” 
3 000,00 лв. 

    
 ВСИЧКО  66 307,38 лв. 

 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 30: Анг.Иванов, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Д.Димитрова, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, Кр.Донов, Кр.Георгиев, 
М.Николова,  М.Драганова, М.Каменова, М.Петрова, М.Кирилова, М.Драганов, М.Костов, 
М.Калистратов, Н.Найденова, Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, Р.Тошева, Св.Арнаудов, Т.Василева, 
Х.Георгиева и Цв.Коцев. 
ПРОТИВ – няма. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА 
 

8.Масовото измиране на пчелите, в следствие на различните дейности в селското 
стопанство и индустрията като цяло, което е ранен индикатор на неблагоприятните 
последици от загубата на биоразнообразие и замърсяването на околната среда. 

       Докладва: инж. Мирон Драганов 
       Общински съветник 
 
При представянето на докладната записка и проекта за решение вносителят разясни, че след 

обсъждане в комисии и консултации с юристи внася преработен проект за решение. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 492 
 

ОТНОСНО: Масовото измиране на пчелите, в следствие на различните дейности в 
селското стопанство и индустрията като цяло, което е ранен индикатор на неблагоприятните 
последици от загубата на биоразнообразие и замърсяването на околната среда 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, чл.12, чл. 33, ал.1 и чл.36 от 

Закона за пчеларството, чл.133 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност и при мотиви, 
изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
  

1. Препоръчва на кметовете и кметските наместници на населените места на територията на 
Община Враца да засилят контрола при упражняването на правомощията си съгласно  
разпоредбите на Закона за пчеларството(чл.8, ал.1), Закона за ветеринарно-медицинската дейност 
(чл.133) и Наредба № 15 на Министерство на земеделието и храните за мерките за опазването на 
пчелните семейства. 
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2. Препоръчва на кмета на Община Враца да определи квалифицирано лице в комисията по 
чл.36, ал.1 от Закона за пчеларството, което един път годишно да внася в Общински съвет – Враца 
информация за работата на комисията, както и броя на отровените пчелни семейства и наложените 
санкции. 

3. Възлага на кмета на община Враца да подготви и внесе за разглеждане в Общински съвет-
Враца конкретни проекти за решения, включително и за изменение и допълнение на Програмата за 
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, които съгласно резолюцията на 
Европейския парламент от 15.11.2011 г. и препоръките към националните правителства, да 
осигурят провеждане на политика в насока подпомагане на пчеларството в региона, в това число: 

3.1. Отдаване общински терени в населените места за залесяване с медоносни растения, при 
интерес от пчеларските организации; 

3.2. За устройване на пчелини с над 10 бр. пчелни семейства общината да учредява право на 
ползване на имоти общинска собственост, като се прилагат разпоредбите на Закона за общинската 
собственост. 

 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 27 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА 

 
9.Изменение на Решение № 322 по Протокол № 26 от 18.12.2012 г. на Общински съвет – 

Враца 
       Докладва: Васил Драганов 
       Общински съветник 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 493 

 
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 322 по Протокол № 26 от 18.12.2012 г. на 

Общински съвет – Враца 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание, чл.21, ал.2, чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА  
 

РЕШИ: 
 

1. От т.1 на Решение № 322 по Протокол № 26 от 18.12.2012 г. на Общински съвет – Враца 
отпада текста „без наеми на земя в землището на с. Голямо Пещене”. 

2. Отменя т.2 на Решение № 322 по Протокол № 26 от 18.12.2012 г. на Общински съвет – 
Враца 
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 25: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Д.Димитрова, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, Кр.Донов, Кр.Георгиев, 
М.Николова,  М.Драганова, М.Каменова, М.Петрова, М.Кирилова, М.Драганов, Пл.Кръстев, 
Р.Тошева, Т.Василева, Х.Георгиева и Цв.Коцев. 
ПРОТИВ – 1: Пл.Ганецовски. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1: Св.Арнаудов. 
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА 
 

10.Приемане Доклад на Временна комисия със задача да осъществи проверка на 
сключените договори за доставка на хранителни продукти за ОП”Социални дейности” 
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        Докладва: Десислава Димитрова 
       Общински съветник 
 
Изказаха се: М.Петрова, В.Драганов и Д.Димитрова. 
След проведени дебати вносителят направи следното допълнение в проекта за решение: 
Да се добави нова т.3 с текст: Възлага на Председателя на Общински съвет – Враца да 

поиска от Агенцията за държавна финансова инспекция предприемане на проверка въз основа на 
Доклад на Временната комисия, избрана с Решение № 292 по Протокол № 24 от 20.11.2012 г. на 
Общински съвет – Враца. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 494 

 
 

ОТНОСНО: Приемане Доклад на Временна комисия със задача да осъществи 
проверка на сключените договори за доставка на хранителни продукти за ОП”Социални 
дейности” 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

  
На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Решение № 292 по 

Протокол № 24 от 20.11.2012 г. на Общински съвет – Враца  и при мотиви, изложени в докладната 
записка 

 
РЕШИ: 

 
1.Приема Доклад за резултатите от проверка на Временна комисия със задача: „Да 

осъществи проверка на сключените договори за доставка на хранителни продукти за ОП”Социални 
дейности”, неразделна част от настоящото решение. 

2.Препоръчва на Кмета на Община Враца: 
2.1. Да преразгледа договорите за доставка на хранителни продукти за нуждите на ОП 

„Социални дейности”, детски, учебни и социални заведения на територията на Община Враца, като 
актуализирането на цените да става към първо число на всеки месец. 

2.2.Да преразгледа доставните цени, които фрапиращо превишават обявените средни 
седмични цени на едро на основните хранителни продукти, наблюдавани от Държавната комисия 
по стоковите борси и тържища към Министерски съвет и внесе корекции в посока занижаване. 

2.3.Да преразгледа чл. 16 на договорите /по отношение на отговорността на Възложителя 
при забава в плащането/, като неустойките се сведат до „не повече от 10% от дължимото”, като се 
определи периодът. 

2.4.Да не допуска забава в дължимите плащания от страна на Възложителя, което от своя 
страна води до неустойки. 

3. Възлага на Председателя на Общински съвет – Враца да поиска от Агенцията за държавна 
финансова инспекция предприемане на проверка въз основа на Доклад на Временната комисия, 
избрана с Решение № 292 по Протокол № 24 от 20.11.2012 г. на Общински съвет – Враца. 

 
ДОКЛАД 

НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ, 
ИЗБРАНА С РЕШЕНИЕ № 292 ПО ПРОТОКОЛ № 24 ОТ 20.11.2012 Г. НА ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ – ВРАЦА 
 

В резултат на проведената процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, 
за доставка на хранителни продукти за нуждите на ОП „Социални дейности”, детски, учебни и 
социални заведения на територията на Община Враца, са сключени следните 5 (пет) броя 
договори: 
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Договор №Д-151/21.08.2012 г. с "БЕН БЛИК" ЕООД за Позиция №1: „Месо, месни продукти, 
птици, птичи продукти и риба”. 
 

Договор №Д-152/21.08.2012 г. с "БЕН БЛИК" ЕООД за Позиция №2: "Мляко, млечни 
продукти и яйца" 

Договор №Д-154/22.08.2012 г. с ЕТ "Цветогор - Цветан Горанов" за Позиция №3: "Хляб, 
хлебни,тестени и сладкарски изделия" 

Договор №Д-102/11.06.2012 г. с "КАМБА-2000" ООД за Позиция №4: "Пресни, преработени 
и консервирани плодове и зеленцуци" 

Договор №Д-146/03.08.2012 г. с "КАМБА-2000" ООД за Позиция №5: "Пакетирани храни, 
мазнини, подправки и безалкохолни напитки" 
 
Договорите са еднотипни и са със следните основни характеристики: 

1.Срок на договора – 36 месеца; 
2.Цена: Съгласно чл. 4 от договорите цените се актуализират на база предоставената 

справка за средни цени на едро с ДДС на хранителни продукти за Област Враца на „САПИ” ЕООД 
към първо число на месеците март, юни, септември и декември. За актуализираните цени се 
изготвя констативен протокол, подписан от двете страни, цените от който са валидни до края на 
съответния период (Примерно: протокола, подписан на 01.09.2012 г. определя цените, които ще 
важат до 01.12.2012 г); 

3.Срок на плащане на доставката: до 25-то число на месеца, следващ месеца на доставка; 
4.Отговорност при неизпълнение от страна на възложителя: При забава в плащането 

възложителят дължи неустойка в размер на 0,5%, но не повече от 20% от дължимото. 
След направения анализ на доставните цени, на база на предоставените копия от фактури за 

месеците септември, октомври и ноември, и съответните утвърдени констативни протоколи, се 
констатира, че няма разлика между цените по фактури и цените по протоколи (Анализът е 
приложен в табличен вид по отделни договори и артикули, към настоящия доклад).  

Въпреки, че няма отклонение на цените по фактури и тези по констативен протокол, това не 
е фактор при определяне на нивото на цени по фактури, в сравнение с пазарните на едро в 
магазинната мрежа на Община Враца, каквато е целта и на нарочно сформираната комисия. 

По обективни причини, такъв анализ не е възможно да бъде направен – в началото на 
декември няма как да се проверят цените в магазинната мрежа, валидни за периода септември-
ноември. 

Като сравнително обективна съпоставка, комисията прие да сравни цените по подписаните 
двустранно констативни протоколи с цените на едро, обявени по съответни периоди за основните 
хранителни продукти, наблюдавани от Държавната комисия по стоковите борси и тържища към 
Министерски съвет. 

В таблиците по отделни договори, в отделни колони са посочени цените на едро за 
продуктите, за които има информация в седмичните бюлетини на Държавната комисия по 
стоковите борси и тържища. 

Сравнението е условно, тъй като има редица други фактори, които влияят, но може да даде 
основната информация и база за сравнение. 

Забележка: В таблиците със сравнения на цените, с по-голям шрифт са отбелязани цените 
по констативен протокол, които превишават обявените средни седмични цени на едро. 

За съжаление за много от продуктите няма информация, а за част от тези, които има, 
съпоставката също е много трудна, поради многото видове и разновидности по качество и 
съдържание на едни и същи продукти, например кашкавал, сирене, мляко, кайма и други. 

За някои от продуктите има фрапиращи разлики в цените. 
Въпроси, които възникват при анализа на договорите: 
1.Защо, след като по договор цените се определят на първо число на месеците март, юни, 

септември и декември, при Договор №Д – 102/11.06.2012 г. с „КАМБА – 2000” ООД за Позиция 
№4: „Пресни, преработени и консервирани плодове и зеленчуци” това не е спазено, а са правени 
констативни протоколи на всяко първо число на месеца: т. е. вместо цените, утвърдени с 
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Констативен протокол  от 01.09.2012 година да важат до 01.12.2012 година, цените са променяни с 
констативни протоколи на 01.10.2012г. и на 01.11.2012 година (т.е. не е спазен чл. 4 от сключения 
договор). Цените са в посока увеличение за възложителя т.е. ощетен е, като вместо по цени, 
утвърдени на 01.09.2012 е купувал на по-високи цени? 

2.Защо, след като за пакетираните храни има сключен договор с „КАМБА – 2000” ООД, а за 
месните продукти с „БЕН БЛИК” ЕООД, като цените са утвърдени със съответните констативни 
протоколи, валидни за периода от 01.09.2012 година до 31.12.2012 година, хранителните продукти 
са закупувани от фирма ЕТ „Ачи – Георги Георгиев” по цени, за които отново има утвърдени от 
кмета констативни протоколи т. е. за един и същи период, за едни същи хранителни продукти има 
утвърдени различни цени за различните фирми доставчици (като основание в протокола за 
утвърждаване на цените с фирма ЕТ „Ачи – Георги Георгиев” са посочени „Спецификация и 
допълнителни клаузи по договор №Д – 104/19.04.2010 и Д-105/19.04.2012г. 

Цените, по които са закупувани хранителните продукти са по-високи от тези, утвърдени с 
констативен протокол по сключени договори с фирма „КАМБА – 2000” ООД и „БЕН БЛИК” 
ЕООД, от които би трябвало да се купува. 

Разликите в цените са посочени в справката в табличен вид. 
3.Не е формулиран ясно, текстът в чл. 16 от договорите, касаещ отговорност при забава в 

плащането от страна на Възложителя: „При забава в плащането Възложителят дължи неустойка в 
размер на 0.5%, но не повече от 20% от дължимото”(0.5% за какъв период – на ден, на седмица ?). 
Не е ясно, от разписания в договора текст, каква ще е санкцията за Възложителя при просрочване 
на дължимите суми. 

Като има предвид гореизложеното, комисията счита, че: 
- Няма разлика между цените по фактури и цените по протоколи; 
- Има цени по констативен протокол, които фрапиращо превишават обявените средни 

седмични цени на едро в седмичните бюлетини на Държавната комисия по стоковите борси и 
тържища; 

- Договорите в частта им за неустойки и цени, са в ущърб на общинския бюджет, защото 
при подготвяне на документацията за обществената поръчка не е заложена законовата лихва, която 
се използва при повечето договори, а обвързващ и ощетяващ общината механизъм. Ощетява се 
възложителят, ако евентуално изпадне в забава. Това се може да се получи на практика, в случаите, 
в които общината не превежда редовно средства на общинското предприятие. 

Комисията си позволява да ви предложи следния пример: 
Възложителят е получил доставка от фирма „Х” за м. септември на стойност 20 000 лв. 

съгласно договора, сумата трябва де се плати до 25 октомври. След тази дата започват да текат 
неустойки. 

Ако приемем, че неустойката е по 0,5%  на ден, то дължимата сума е 100 лв., за всеки ден 
просрочие, но не повече от 4 000 лв.(20% от стойността на доставеното), т. е ако плащането е 
забавено с 40 дни, неустойката ще е 40 х 100 лв. = 4 000 лв., същата неустойка ще бъде платена ако 
забавянето на плащането е с 60 дни, 80 дни, .... 150 дни? 

Ако договорът беше сключен с клауза, при забава да се заплаща законовата лихва, то за 
същите 40 дни лихвата щеше да бъде не 4 000 лв., а 225.78 лв. 

В тази връзка комисията прави следните препоръки: 
По отношение на цените  
- Да се преразгледат договорите за доставка на хранителни продукти за нуждите на ОП 

„Социални дейности”, детски, учебни и социални заведения на територията на Община Враца като 
актуализирането на цените да става към първо число на всеки месец. 

- Да се преразгледат доставните цени, които фрапиращо превишават обявените средни 
седмични цени на едро на основните хранителни продукти, наблюдавани от Държавната комисия 
по стоковите борси и тържища към Министерски съвет и се внесат корекции в посока занижаване. 

По отношение на отговорността на Възложителя при забава в плащането 
- Да се преразгледа чл. 16 на договорите като неустойките се сведат до „не повече от 10% 

от дължимото” като се определи периода. 
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- Да не се допуска забава в дължимите плащания от страна на Възложителя, което от своя 
страна води до неустойки. 

- Да се уведоми Агенцията за държавна финансова инспекция за предприемане на проверка 
по отношение на посочените договори. 

 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 32 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА 

 
11. Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани 

на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности 
       Докладва: д-р Антонио Георгиев 
       Общински съветник 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 495 

 
ОТНОСНО: Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на 

граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални 
дейности 

 
ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, приетите правила и критерии за отпускане на 
еднократна финансова помощ на граждани на Община Враца и при мотиви изложени в докладната 
записка 

РЕШИ: 
 

Отпуска еднократна финансова помощ на Вера Веселинова Каменова  – майка на Весела 
Александрова Александрова с адрес: гр.Враца, ул. „Река Лева” 58, вх.А, ап.11 в размер на 300 лв. 
/триста лева/. 
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 33: Анг.Иванов, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, К.Беков, 
Кр.Донов, Кр.Георгиев, М.Николова,  М.Драганова, М.Каменова, М.Петрова, М.Кирилова, 
М.Драганов, М.Костов, М.Калистратов, Н.Найденова, Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, Р.Тошева, 
Св.Арнаудов, С.Илчева, Т.Василева, Х.Георгиева и Цв.Коцев. 
ПРОТИВ – няма. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА 
 

12. Отдаване под наем на терени от имот, предоставен за управление от Община Враца 
на Общинското предприятие „Спорт и туризъм” Враца – Общински недвижим имот, 
представляващ незастроен поземлен имот, находящ се на ул. „Васил Кънчов” северно от 
спортен комплекс “Хр.Ботев” п.и. 12259.1027.1 

       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца  

 Изказа се: Х.Георгиева. 
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 Г-жа Х.Георгиева представи Становище на ПК по законосъобразност на актовете на 
общински съвет, актовете на кмета на общината, предотвратяване и установяване конфликт на 
интереси 

Р Е Ш Е Н И Е  № 496 
 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на терени от имот, предоставен за управление от 
Община Враца на Общинското предприятие „Спорт и туризъм” Враца – Общински 
недвижим имот, представляващ незастроен поземлен имот, находящ се на ул. „Васил 
Кънчов” северно от спортен комплекс „Хр.Ботев” п.и. 12259.1027.1 
  

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.1 т.8 ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.1 и чл.14, ал.7 от Закона за 
общинската собственост, чл.15, ал.1 и чл.51, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество (приета от Общински съвет – Враца с Решение 
№292/2008г.) и чл.14 и чл.23 от Правилника за дейността на Общинското предприятие „Спорт и 
туризъм” (приет от Общински съвет – Враца с Решение №722/29.07.2010г.) и при мотиви подробно 
изложени в докладната записка 

РЕШИ: 
 

 1. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под 
наем за срок от 5 години на 11 бр. терени по утвърдена скица от геодезическото заснемане от обект 
– незастроен поземлен имот ин. № 12259.1027.1 с площ 13 773 кв.м. находящ се в гр.Враца, кв.236 
(бивш 224), Парцел ХVІІ (бивш IV), съгласно действащия ПУП на гр. Враца, северно от спортен 
комплекс „Хр. Ботев” с АОС – публична № 244/30.10.2000г.  

2.  На основание Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество  Приложение № 1 – ТАРИФА – терени за стопански нужди определя начален размер на 
месечния наем по утвърдена скица от геодезическото заснемане както следва: 

 

№ ОБЕКТ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 
ПЛОЩ 
/кв.м./ 

Начален 
месечен наем 
без ДДС /лв./ 

1. Терен № І    
Граничи: терен № ІІІ; ул.”В.Кънчов” и  терен 
№ ІІ 

1 549 4 647 

2. Терен № ІІ 
Граничи: терен № ІІІ, терен № І и 
ул.”В.Кънчов” 

588 1 764 

3. Терен № ІІІ Граничи: терен № І и терен № ІІ 1 095 3 285 
4. Терен № ІV  Граничи: терен № V и ул.”В.Кънчов” 573 1 719 

5. Терен  № V  
Граничи: терен № ІV; терен № VІ и 
ул.”В.Кънчов” 

876 2 628 

6. Терен № VІ 
Граничи: : терен № VІІ; терен № V и 
ул.”В.Кънчов” 

509 1 527 

7. Терен № VІІ  
Граничи: терен № VІІІ; терен № VІ и 
п.и.1027.2 

764 2 292 

8. Терен № VІІІ 
Граничи: терен № VІІ; терен № ІХ и 
п.и.1027.2 

1 284 3 852 

9. Терен № ІХ Граничи: терен № VІІІ и терен № Х 463 1 389 
10. Терен № Х Граничи: терен №  ІХ 344 1 032 
11. Терен № ХІ Граничи: ул.”Спортна” и сп.к.”Хр.Ботев” 26 78 

 
 3. Възлага на Директора на ОП „Спорт и туризъм” да извърши необходимите действия и 
процедури за изпълнение на т.1 и т.2 от настоящото Решение. 
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 25: Анг.Иванов, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, Д.Димитрова, 
Зл.Карамелска, К.Динкова, К.Беков, Кр.Георгиев, М.Николова,  М.Драганова, М.Каменова, 
М.Петрова, М.Кирилова, М.Калистратов, Н.Найденова, Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, Р.Тошева, 
Св.Арнаудов, С.Илчева, Х.Георгиева и Цв.Коцев. 
ПРОТИВ – няма. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА 
 

13. Приемане на второ четене на Наредба за осигуряване на обществения ред, опазване 
на околната среда и опазване на имуществото на територията на Община Враца. 

       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 

  
При представянето на докладната записка и проекта за решение вносителят направи 

следните изменения в проекта за наредба: В чл.11, ал.2 вместо „органите” да се запише 
„служителите” и в чл.22 да отпадне от текста „кв.Медковец”. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 497 

 
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за осигуряване на обществения ред, опазване на 

околната среда и опазване на имуществото на територията на Община Враца 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.8, чл.26 и чл.28  от Закона за 
нормативните актове, чл.11, ал.4, чл.77, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация и 
при мотиви изложени в докладната записка 

 
РЕШИ: 

 
Приема  Наредба за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и опазване 

на имуществото на територията на Община Враца. 

НАРЕДБА  
ЗА  ОСИГУРЯВАНЕ  НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И  

ОПАЗВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВРАЦА 

Глава първа 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 Чл.1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с осигуряването и 
опазването на обществения ред, опазването на околната среда и на имуществото на територията на 
Община Враца. 
 (2) Наредбата определя правомощията на кмета на Община Враца, общинската 
администрация и задълженията на гражданите, на ръководителите на учрежденията, обществените 
организации и на търговците, свързани с осъществяването на дейността и целите по предходната 
алинея. 
 (3) Разпоредбите на настоящата наредба са задължителни за всички физически и 
юридически лица, които живеят, временно пребивават или управлението на които е на територията 
на общината. 
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Глава втора 

ОСИГУРЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД 
 

 Чл.2. (1) На територията на Община Враца, се забранява: 
 1. викането, пеенето и шумния говор, както и използването на озвучителни системи на 
обществени места и заведения на открито; 
 2. забраната по предходната точка не се прилага при обществени прояви, разрешени по реда 
на Закона за събранията митингите и манифестациите /Обн. ДВ. бр.10 от 2 Февруари 1990г./ или 
разрешени от кмета на общината публични увеселения, културни, спортни и други мероприятия; 
 3. хвърлянето и възпламеняването на бомбички и други запалителни и избухливи предмети 
и смеси на местата за обществено ползване; 
 4. хазартните игри на обществени места, освен в специално предназначените за целта 
игрални заведения; 
  5. просията на обществени места; 
 6. извършването на неприлични и непристойни действия, нарушаващи обичайните норми за 
морал и поведение по улици, площади и други обществени места, както и неприлични изрази, 
оскърбително отношение и държание към гражданите и органите на властта или предизвикване на 
скандал, сбиване и други действия, с които се нарушава обществения ред и спокойствие. 
 Чл.3. (1) Освен забраните по предходния член, в жилищните сгради се забраняват шумни 
увеселения, ремонтни работи и други дейности, които нарушават спокойствието на останалите 
обитатели. 
 (2) Дейностите по предходната алинея могат да се извършват през времето от 8.00 часа до 
14 часа и от 16 часа до 22 часа.  
 Чл.4. (1)  Нарушителите на обществения ред в държавни, културни, увеселителни заведения, 
театрални, циркови и киносалони, музейни сгради и зали, художествени галерии, игрални и 
спортни зали, игрища, стадиони, заведения за обществено хранене, обектите за търговия и други 
услуги, се отстраняват от техните служители. 

(2) Органите на полицията са длъжни при необходимост да оказват съдействие на 
служителите по предходната алинея. 

 
Глава трета 

ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО,  ИМОТИТЕ  ОБЩИНСКА 
СОБСТВЕНОСТ И ИМУЩЕСТВОТО НА ГРАЖДАНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ВРАЦА 
 

 Чл.5. (1) На територията на Община Враца се забранява: 
 1. рязането, късането и изкореняването на цветя, дървесни видове и клоните им, както и 
газенето на обособените тревни площи; 
 2. ползването на неизправни сградни и площадкови водопроводни инсталации, поливането и 
миенето на пътните подстъпи, дворовете, превозните средства, балкони, тераси, изпирането на 
килими, черги, охлаждането на напитки и др. с течаща питейна вода, предназначена за общо 
ползване;  
 3. повреждане на благоустройствени и комунални съоръжения – настилки, озеленяване, 
гробища, водоснабдяване и канализации, електрификации и др.; 
 4. поставяне на временни търговски обекти или извършването на търговия в терени и места 
без съответното разрешение или извън местата, определени за тази цел; 
 5. разкриването на магазини за погребални атрибути, престоя и домуването на погребални 
катафалки на разстояние не по-малко от 300 м. от детски, учебни и здравни заведения, както и на 
територията на пазари, тържища и в съседство с аптеки; 
 6. изписването на знаци, фигури и рисунки по стените на сгради, по паметници на културата 
и паметни плочи; 
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 7. събарянето, разместването и повреждането на съдове за отпадъци, табелки, пейки, навеси 
на спирки, пътни знаци, чешми, фонтани, уличните, подлезните и парковите осветителни тела, 
светофари, ограждения, съоръженията, поставени в детските и спортни площадки, както и други 
елементи на градското обзавеждане; 
 8. действия и прояви, с които се замърсяват улици, тротоари, площадки, паркове, зелени 
площи и други обществени места; 
 9. ползването на съоръженията в детските площадки от лица над 14-годишна възраст; 
 10. управлението и престоят на моторни превозни средства, мотоциклети, мотопеди и др. по 
тротоарите, тревните площи, паркове и градини, както и на неопределените за това места; 
 11. лепенето на некролози, обяви, реклами, афиши и други материали, извън определените 
за тази цел места; 

12. паленето на съдовете за смет, както и оставянето им с отворени капаци. 
 Чл.6. Лицата, които повреждат или унищожават държавно или общинско имущество, когато 
деянието не съставлява престъпление по Наказателния кодекс на Република България /Обн. ДВ. 
бр.26 от 2 Април 1968 г./, се наказват по реда на тази наредба, независимо от имуществената 
отговорност за причинените вреди. 
 

Глава четвърта 
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ЧИСТОТАТА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА 
СЪБРАНИЯ, МИТИНГИ, МАНИФЕСТАЦИИ И ДРУГИ МАСОВИ ПРОЯВИ 

 
 Чл.7. (1) Събрания, митинги и манифестации могат да се провеждат от граждани, от 
сдружения, от политически и други обществени организации по реда и при спазване изискванията 
на Закона за събранията, митингите и манифестациите /Обн. ДВ. бр.10 от 2 Февруари 1990г./. 

(2) Организаторите на масови обществени мероприятия отправят писмено уведомление до 
кмета на общината и до органите на Районно управление полиция – Враца най-малко три дни 
преди началото на съответното мероприятие.   
 Чл.8. (1) В уведомлението за провеждане на събрание или митинг се посочват пълното 
наименованието на организатора и неговото седалище, точните имена и адреси на 
представляващите го лица, както и техните изборни длъжности, целта, мястото, времето на 
провеждане и предполагаемия брой на участниците. 
 (2) В уведомлението за провеждане на манифестация, освен данните по предходната алинея, 
се посочва и пътя на движението й. 
 Чл.9. Организаторите на събрание, митинг или манифестация, разгласяват провеждането им 
след изтичането на 24 часа от уведомлението, ако в този срок не е наложена забраната по чл. 12, ал. 
3 от Закона за събранията митингите и манифестациите. 
 Чл.10. (1) Когато след изтичането на двадесет и четири часа от получаването на 
уведомление от даден организатор, постъпят уведомления за провеждане на други прояви за 
същото време, място и път на движение, съответните органи осигуряват провеждането само на 
проявата по първото уведомление. 
 (2) Когато са постъпили уведомления от няколко организатори за провеждането на различни 
прояви в едно и също време, място и път на движение преди изтичането на двадесет и четири часа 
от постъпването на първото уведомление, съответните органи на общинската администрация 
съдействат за постигане на съгласие между заинтересованите организатори за безконфликтно 
провеждане на планираните прояви в различно време или място. Ако съгласие не бъде постигнато, 
органите на общинската администрация осигуряват провеждането на обществената проява, за 
която е пристигнало първото уведомление. 
 Чл.11. (1) Организаторите на проявите по тази глава са длъжни да осигурят спазването на 
обществения ред при провеждането им, чистотата на ангажираните площи след края на 
съответната проява, както и опазването на имотите - собственост на държавата, общината, 
юридически и физически лица, от повреждане и/или унищожаване. 
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 (2) Служителите на общинска администрация, със съдействието на полицията, взимат 
необходимите мерки за нормалното протичане на проявата, осигуряване на обществения ред и 
безопасността на движението. 
 (3) При нарушения на задълженията по ал. 1, контролните органи съставят актове на 
нарушителите. 
 Чл.12. (1) Разрешение за провеждане на спортни, културни и други индивидуални и масови 
прояви на открити общински площи се дава от кмета на общината или от упълномощено от него 
длъжностно лице по реда и условията на тази глава.  
 (2) При провеждане на мероприятия по ал. 1 на места, предназначени за това (стадиони, 
зали, салони и други), разрешение се дава в случай, че има струпване на граждани и се налага да се 
предприемат мерки за недопускане нарушения на обществения ред и осигуряване безопасност на 
движението. 
 (3) Заявленията за провеждане на масовите прояви по ал. 1 и ал. 2 се подават най-малко 7 
работни дни преди датата, обявена за провеждане на мероприятието. 
  (4) При провеждането на мероприятията по ал.1 се забранява: 
 1. внасянето на огнестрелно или хладно оръжие, както и на други предмети, 
предназначението или употребата на които би застрашило обществения ред, живота и здравето на 
присъстващите; 
 2. внасянето, продажбата и употребата на спиртни напитки и упойващи вещества; 
 3. посещението на лица в явно нетрезво или неадекватно състояние; 
 4. тютюнопушенето в закрити съоръжения; 
 5. ползването на предмети, предизвикващи силен шум. 

 
Глава пета 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
 

Чл.13. (1) За опазване на околната среда общината извършва следните дейности:  
1. кметът на общината разработва и внася за приемане от общинския съвет програма за 

опазване на околната среда в съответствие с указания на министъра на околната среда и водите с 
период на изпълнение не по-малък от 3 години; 

2. кметът на общината ежегодно до 31 март внася в общинския съвет отчет за изпълнението 
на програмата за околна среда, а при необходимост - и предложения за нейното допълване и 
актуализиране; 

3. осъществява контрол на проблемни производства и обекти, съвместно със 
специализираните държавни органи; 

4.  предприема мерки и действия за опазване на защитените територии, флората и фауната; 
5. провежда образователни кампании с обществеността по опазване на околната среда. 
 
Чл.14. Общината има право на достъп до наличната информация, за състоянието на 

околната среда. 
Чл.15. (1)  Общината извършва проучване на постъпилите инвестиционни предложения за 

строителство, дейности и технологии и издава становища относно влиянието им върху околната 
среда и проявения обществен интерес към реализирането им. 

(2) Общината организира публични обсъждания на докладите по опазване и 
възпроизводство на околната среда (ОВОС) на проекти и обекти в действие. Тя може да спре 
изпълнението на проекти и упражняване на дейности, за които ОВОС е отрицателна или могат да 
причинят неотстраними вреди на околната среда и човешкото здраве. 

Чл.16. (1) Поддържането на зелените площи се извършва от техния собственик, лично или 
чрез възлагане, а поддържането на градинките, които са върху общински терени се извършва от 
общината. 

(2) Задължават се ръководителите на фирми и организации да съдействат за опазването на 
зелените площи, прилежащи към имотите им и декоративната растителност в тях. 
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(3) Инвеститорите и строителните фирми са длъжни максимално да опазват 
съществуващата дървесна растителност, като информират общината за нарушителите. 

(4) Притежателите на етажна собственост поддържат прилежащите благоустроени зелени 
площи във вътрешно-кварталните пространства. 

Чл.17. (1) Във връзка с опазването и поддържането на околната среда се забранява: 
1. горенето на гуми, трева и други отпадъци, както и паленето на огън и изхвърлянето на 

неугасени предмети в паркове, градини, улични платна и тротоари; 
2. косенето на трева в зелените площи и събиране на дървен материал без разрешение от 

общината; 
3. поставянето на рекламни табели върху дърветата чрез заковаване; 
4. паленето на огньове за приготвяне на зимнина, калайдисване, топене на асфалт в 

междублоковите пространства; 
5. добив на инертни материали от общински терени без разрешение на общината; 
6. повреждането и замърсяването на извори, чешми, отводнителни канали и други водни 

площи, промяна на коритата на реките и отклоняване на водите им; 
7. прането с перилни препарати в естествени водоизточници или язовири; 
8. изливането в канализацията на отровни вещества и нефтопродукти; 
9. ловенето и убиването на пойни птици, гълъби, гугутки, събирането на яйцата им, 

повреждането на хранилките, птичите къщички и гнездата им в градинките, както и разрушаване 
на мравуняците. 

Чл.18. (1) Общината съвместно с „ВиК” ООД – Враца осигурява картографирането и 
опазването на вододайните зони на ползваните източници за питейни нужди. 

(2) При недостиг на питейна вода, общината може да изисква от фирмите да изградят 
собствени водоизточници за технологични нужди или да налага ограничения за ползването й. 

(3) При констатиране на аварии в сградите и дворните, водопроводни и канализационни 
мрежи, собствениците се задължават да извършват своевременно необходимите ремонти. 

 
Глава шеста 

ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, ПТИЦИ И ПЧЕЛНИ 
СЕМЕЙСТВА 

 
Чл.19. (1) На територията на Община Враца се допуска изграждане на животновъдни обекти 

и отглеждане на селскостопански животни  в съответствие с изискванията на Закона за 
ветеринарномедицинска дейност /Обн. ДВ. бр.87 от 1 Ноември 2005г./, Правилника по прилагането 
на Закона за ветеринарномедицинска дейност, както и  Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за 
ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти /Обн. ДВ. бр.41 от 19 Май 
2006г./. 

(2) Забранява се отглеждането на селскостопански животни в регулационните граници на гр. 
Враца, с изключение на кварталите Бистрец, Кулата. 

(3) В кварталите по ал. 2 се разрешава стационарно отглеждане за собствени нужди на 
следните по вид и по брой селскостопански животни: 

1. до 2 броя едри еднокопитни и двукопитни животни; 
 2. до 2 броя свине, овце и кози; 
 3. до 20 броя домашни птици; 
 4. до 20 зайци. 

(4) Отглеждане на по-голям брой животни с търговска цел става извън населените места при 
спазване на условията на Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските 
изисквания към животновъдните обекти. 

(5) Отглеждането на декоративни птици и гълъби в регулационните граници на населените 
места с търговска цел, се извършва при спазване на разпоредбите на Наредба № 41 от 10 декември 
2008 г. за Изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни 
любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни /Обн. ДВ. бр.1 от 6 Януари 2009г./ и 
след изрично писмено съгласие на непосредствените съседи на имота. 
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 Чл.20. (1) Собствениците, които притежават временно или постоянно селскостопански 
животни, са длъжни да ги регистрират в общината /кметството/ и в Областна дирекция по 
безопасност на храните в срок от седем работни дни от придобиването им. 

(2) Стопаните на селскостопански животни са длъжни да не замърсяват с животински 
отпадъци улиците, тротоарите и всички други места за обществено ползване. 

Чл.21. (1)  При отглеждане на селскостопанските животни в личните си дворни места, 
собствениците са длъжни да се съобразяват с инфраструктурата на района и със зоохигиените, 
ветеринарно-санитарните и санитарно-хигиенните изисквания. 

(2) Допуска се изграждане на помещения за  отглеждане на животни на отстояние най-
малко на 3 /три/ метра от оградата откъм страничната регулационна/имотна граница и на 10 /десет/ 
метра от жилищна сграда в съседен имот при спазване на следните изисквания: 
 1. разрешен режим на застрояване на стопански постройки за отглеждане на 
селскостопански животни; 
 2. водонепроницаем под и стени на сградите; 
 3. заустване на отпадъчните води в канализационната мрежа или в утаечна шахта; 
 4. редовно почистване, измиване, дезинфекциране; 
 5. склад /помещение/ за фуражите; 
 6. ежедневно почистване на твърдия торов отпадък и ежеседмичното му извозване в 
собствени земеделски земи. 

Чл.22. Придвижване на селскостопански животни на територията на гр. Враца, в кварталите 
Бистрец и Кулата, както и в селата става само по маршрути, определени от кметските управи и 
общинската администрация. 

Чл.23. Кметът на общината и кметовете на съответните села определят със заповед терените 
за паша, маршрутите за придвижване на животните до тях и местата за депониране на тора, когато 
стопаните нямат собствени земеделски земи.  
 Чл.24. Собствениците на умрели животни се задължават да ги предават на екарисаж и 
обезвреждане, съгласно разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредба № 
22 от 10 февруари 2006 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти 
и на продукти, получени от тях, и на специфично рискови материали извън обектите, регистрирани 
в РВМС / Обн. ДВ. бр.21 от 10 Март 2006г/. 

Чл.25. Забранява се пашата на селскостопански животни и свободното им пускане на 
територията  на паркове, градини, училища, културни и здравни заведения, междублокови 
пространства, сметоразтоварища и на всички места за обществено ползуване. 

Чл.26. Забранява се отглеждането на птици, зайци, пчелни семейства, влечуги и др. в 
жилищните сгради в режим  на етажна собственост, както и в общите им части – сервизни 
помещения, тавани, балкони, мазета и гаражи. 

 
Глава седма 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
  

Чл.27. (1). Контролът по прилагането и изпълнението на настоящата наредба се осъществява 
на кмета на община Враца или упълномощени от него лица. 
 (2) Органите по предходната алинея определят със заповед длъжностните лица, които имат 
право да извършват проверки, съставят констативни протоколи и актове, задължителни 
предписания за отстраняване на допуснатите нарушения, както и актове за установяване на 
административни нарушения по тази наредба. 
 (3) Актове за установяване на административни нарушения по тази наредба се съставят от 
длъжностни лица в общинска администрация, кметовете и служителите в кметствата, органите на 
МВР и други лица, определени от кмета на общината. 
 Чл.28. Въз основа на съставените актове, кметът на община Враца или упълномощени от 
него длъжностни лица издават наказателни постановления в месечен срок от получаването на 
административнонаказателната преписка. 
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Чл.29. (1) Наказва се с глоба от 50 до 100 лв., ако по друг нормативен акт не е предвидено 
по-тежко наказание, физическо лице, което наруши забраната: 
 1. по чл.2, ал.1, т.1 за викане, пеене и шумен говор, както и за използването на озвучителни 
системи на обществени места; 
 2. по чл.2, ал.1, т.3 за хвърляне и възпламеняване на бомбички и други запалителни и 
избухливи предмети и смеси на местата за обществено ползване; 
 3. по чл.2, ал.1, т.4 за осъществяване на хазартни игри на обществени места, освен в 
специално предназначените за целта игрални заведения;  
  4. по чл.2, ал.1, т.5 за извършване на просия на обществени места; 
 5. по чл.2, ал.1, т.6 за извършването на неприлични и непристойни действия, нарушаващи 
обичайните норми за морал и поведение по улици, площади и други обществени места, както и 
неприлични изрази, оскърбително отношение и държание към гражданите и органите на властта 
или предизвикване на скандал, сбиване и други действия, с които се нарушава обществения ред и 
спокойствие; 
 6. по чл.3 за шумни увеселения, извършването на производствени дейности и ремонтни 
работи, извън установените за това часови граници, които нарушават спокойствието на останалите 
обитатели. 

(2) За нарушения по чл.2, ал.1, т.1, т.3, т.4 и по чл.3, извършени от юридически лица или 
еднолични търговци се налага имуществена санкция от 500 до 2000 лв. 
 Чл.30. Който повреди имот общинска собственост и/или унищожи общинско имущество и с 
това наруши чл.5, ал.1, т.1 – т.12, се наказва с глоба от 50 до 500 лв. - за физически лица и с 
имуществена санкция от 1000 до 5000 лв. – юридически лица и еднолични търговци. 
 Чл.31. Организаторите на обществени мероприятия (спортни, културни и други 
индивидуални и масови прояви), които не изпълнят задължението си за осигуряване на 
обществения ред при провеждането им, чистотата на ангажираните площи след края на 
съответната проява, както и опазването на имотите общинска собственост и/или общинско 
имущество от повреждане и/или унищожаване, се наказват с глоба от 100 до 1000 лв. когато са 
физически лица и с имуществена санкция от 1000 до 5000 лв. юридически лица и еднолични 
търговци. 
 Чл.32. За нарушаване на забраните по Глава пета, установени за опазване и поддържане на 
околната среда, се налагат следните наказания: 

1. за горенето на гуми, трева и други отпадъци, както и паленето на огън и изхвърлянето на 
неугасени предмети в паркове, градини, улични платна и тротоари, се налага глоба от 50 до 200 лв. 
за физически лица и имуществена санкция от 100 до 500 лв. за юридически лица и еднолични 
търговци; 

2. за косенето на трева в зелените площи и събиране на дървен материал без разрешение от 
общината, се налага глоба от 50 до 300 лв. за физически лица  и имуществена санкция от 200 до 
500 лв.  за юридически лица и еднолични търговци; 

 
3. за поставянето на рекламни табели върху дърветата чрез заковаване, се налага глоба в 

размер на 20 лв. за физически лица и имуществена санкция от 50 лв. за юридически лица и 
еднолични търговци; 

4. за паленето на огньове за приготвяне на зимнина, калайдисване, топене на асфалт в 
междублоковото пространство, се налага глоба от 50 до 100 лв. за физически лица и имуществена 
санкция от 500 до 2000 лв. за юридически лица и еднолични търговци; 

5. за копаенето и изземването на инертни материали от общински терени без разрешение на 
общината, се налага глоба в размер на 500 лв. за физически лица и имуществена санкция от 1000 
до 5000 лв.за  юридически лица и еднолични търговци; 

6. за повреждането и замърсяването на извори, чешми, отводнителни канали и други водни 
площи, промяна на коритата на реките и отклоняване на водите им, се налага глоба от 100 до 5000 
лв. за физически лица и имуществена санкция от 1000 до 5000 лв. за юридически лица и еднолични 
търговци; 
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7. за прането с перилни препарати в естествени водоизточници или язовири, се налага глоба 
от 50 до 200 лв. за физически лица и имуществена санкция от 500 до 2000 лв. за юридически лица и 
еднолични търговци; 

8. за изливането в канализацията на отровни вещества и нефтопродукти, се налага глоба от 
500 до 5000 лв. за физически лица и  имуществена санкция от 2000 до 10 000 лв. за юридически 
лица и еднолични търговци; 

9. за ловенето и убиването на пойни птици, гълъби, гугутки, събирането на яйцата им, 
повреждането на хранилките, птичите къщички и гнездата им в градинките, както и разрушаване 
на мравуняците, се налага глоба от 50 до 200 лв. за физически лица и имуществена санкция от 300 
до 1000 лв. за юридически лица и еднолични търговци. 

Чл.33. (1) Наказват се с глоба в размер на 50 лв. собствениците, които не спазят 
установения 7-дневен срок за регистриране на притежаваните от тях селскостопански животни по 
чл.20, ал.1. 

(2) Наказват се с глоба от 50 до 200лв. стопаните на селскостопански животни, които 
замърсяват с животински отпадъци улиците, тротоарите и всички други места за обществено 
ползване, когато са физически лица и с имуществена санкция от 1000 до 2000лв. когато са 
юридически лица или еднолични търговци. 

 Чл.34. Наказват се с глоба от 50 до 100 лв. стопаните на селскостопански животни, пуснати 
на паша или свободното придвижващи се на територията  на паркове, градини, училища, културни 
и здравни заведения, междублокови пространства, сметоразтоварища и на всички места за 
обществено ползване когато са физически лица и с имуществена санкция от 500 до 1000 лв. когато 
са юридически лица или еднолични търговци. 

Чл.35. За отглеждането на птици, зайци, пчелни семейства, влечуги и др. в жилищните 
сгради в режим  на етажна собственост, както и в общите им части – сервизни помещения, тавани, 
балкони, мазета и гаражи, на собствениците се налага глоба от 50 до 100 лв. за физически лица и 
имуществена санкция от 200 до 500лв. за юридически лица или еднолични търговци. 

Чл.36. (1) Административното наказание се определя съобразно  разпоредбите на тази 
наредба в границите на наказанието, предвидено за извършеното нарушение. 

(2) При определяне на наказанието се вземат предвид тежестта на нарушението, подбудите 
за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, както и 
имотното състояние на нарушителя. 

Чл.37. (1) За маловажни случаи на нарушителя може да бъде наложена глоба в размер от 10 
до 50 лв. чрез издаване на фиш, по реда на чл.39, ал.2 от Закона за административните нарушения 
и наказания или наказващият орган може да не наложи наказание, като предупреди нарушителя, че 
при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание.  

(2) За маловажни случаи на административни нарушения, извършени от непълнолетни, 
наказващият орган изпраща съставените актове на местните комисии за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за налагане мерки от възпитателен 
характер. 

Чл.38. За повторно извършено нарушение по тази наредба, на нарушителя се налага глоба 
или имуществена санкция в двоен размер на вече наложената му такава. 
 Чл.39. Установяването на нарушенията, налагането на глоба на местонарушението, 
издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда, предвиден 
със Закона за административните нарушения и наказания / Обн. ДВ. бр.92 от 28 Ноември 1969г./. 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§ 1.  По смисъла на тази Наредба: 

 1. „Обществен ред” е състояние на обществените отношения, при което лицата придържат 
своето поведение към спазването на законите, на етиката и добрите нрави в общуването и в 
личното поведение. 
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 2. „Селскостопански животни” са животните, отглеждани и развъждани от човека за 
производство на животински продукти, за консумация от човека, за други селскостопански цели 
или за работа.  
 3. „Птици” са кокошки, пуйки, патици, гъски, гълъби, яребици, пъдпъдъци, токачки, пауни 
и фазани, отглеждани в затворени помещения и в кафези с търговска, нетърговска или с развъдна 
цел. 
 4. „Маловажни случаи” са тези, при които извършеното нарушение с оглед липсата или 
незначителността на вредни последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства, 
представлява по-ниска степен на обществена опасност, в сравнение с обикновените случаи на 
нарушение от същия вид. 
 5. „Повторно нарушение” е нарушение, извършено в едногодишен срок от влизането в сила 
на наказателното постановление, с което е наложена санкция за нарушение от същия вид. 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§ 2. Наредбата се приема от Общински съвет – Враца, на основание чл.22, ал.1 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация на редовно заседание, проведено на 
25.06.2013 година, с Решение № 497 по Протокол № 41 от 25.06.2013 година.  

§ 3. Тази наредба отменя Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържане на 
чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на Община Враца, 
приета с Решение № 230 по Протокол № 42 от 27.03.2003 г., изм. и доп. с Решение № 167 по 
Протокол № 22 от 24.03.2005 г. и Решение № 272 по Протокол № 29 от 30.11.2005 г. на Общински 
съвет – Враца. 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 25: Анг.Иванов, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, Д.Димитрова, 
Здр.Златев, Зл.Карамелска, К.Динкова, К.Беков, Кр.Георгиев, М.Николова, М.Драганова, 
М.Каменова, М.Петрова, М.Кирилова, М.Драганов, Н.Найденова, Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, 
Р.Тошева, Св.Арнаудов, Х.Георгиева и Цв.Коцев. 
ПРОТИВ – няма. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1: С.Илчева. 
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА 
 

14.Допълнение на  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги и права на територията на Община Враца (Приета с Решение No 
226/06.03.2003 г. на Общински съвет Враца) 

       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 
 

 При представяне на докладната записка вносителят внесе коригиран проект за решение. 
Изказаха се: Вл.Ценов, инж.Н.Иванов, Кр.Донов С.Илчева, Анг.Иванов, Кр.Георгиев, 

Пл.Кръстев, М.Николова, М.Драганов, Кр.Богданов, М.Калистратов и В.Кръстев. 
По време на дебатите г-жа М.Николова предложи цената за група да е над 30 човека, вместо 

над 20. 
Вносителят възприе направеното предложение. 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНЕ 

 
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община 
Враца (Приета с Решение No 226/06.03.2003 г. на Общински съвет Враца) 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
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            На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
във връзка с чл.10, ал. 2  от Закона за нормативните актове, и във връзка с изложените в докладната 
записка мотиви 

 
РЕШИ: 

 
Приема наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца (Приета с Решение № 
226/06.03.2003 г. на Общински съвет Враца), както следва:  
           §1 В Глава трета „Определяне на цени на нерегламентирани със закон  услуги и права”, в 
чл.51, ал.5, т.4 се добавя точка 4.3 с текст: 
 4.3. Цена за група над 30 (тридесет) човека 5,00 (пет) лева на нощувка. 
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 17: Анг.Иванов, Б.Ничев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Ем.Кюркчийски, 
Зл.Карамелска, Ив.Узунов, Кр.Донов, М.Николова, М.Кирилова, М.Драганов, М.Костов, 
Пл.Ганецовски, Св.Арнаудов, С.Илчева и Цв.Коцев. 
ПРОТИВ – 2: Вл.Ценов и Х.Георгиева. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 10: Б.Стоев, Д.Димитрова, Здр.Златев, К.Динкова, К.Беков, Кр.Георгиев, 
М.Драганова, М.Каменова, М.Петрова и Пл.Кръстев. 
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА 
 

15.Предложение за решение във връзка с внасяне на заявление в Министерски съвет 
за отпускане на персонални пенсии по смисъла на чл.92 от КСО и чл.7 ал.2 т.1 от Наредбата 
за пенсиите и осигурителния стаж на наследниците на Бисер Илиев Иванов, б. ж. на община 
Враца 

       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 498 

 
ОТНОСНО: Предложение за решение във връзка с внасяне на заявление в 

Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии по смисъла на чл.92 от КСО и чл.7 
ал.2 т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.4 т.3 от Наредбата за 

пенсиите и осигурителния стаж  и при мотиви, изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 
персонална пенсия по смисъла на чл. 92 от КСО на Биляна Бисерова Иванова, с адрес гр. Враца, ул. 
„Ген. Владимир Заимов” № 4, дете на починалия Бисер Илиев Иванов. 

2. Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 
персонална пенсия по смисъла на чл. 92 от КСО на Веселина Бисерова Иванова, с адрес гр. Враца, 
ул. „Ген. Владимир Заимов” № 4, Бисер Илиев Иванов. 
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 26 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
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ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА 
 
16.Предложение за решение по молба до президента на Република България за 

опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за 
отглеждане на малко дете/ на основание чл. 98 т. 12 от Конституцията на РБ 

       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 
Изказа се: Пл.Кръстев. 
Г-н Пл.Кръстев предложи в проекта за решение да остане „ПРЕДЛАГА”. 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот: 
ЗА – 23 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 
Прие се направеното предложение. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 499 
 

ОТНОСНО:Предложение за решение по молба  до президента на Република България 
за опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за 
отглеждане на малко дете/ на основание чл.98 т.12 от Конституцията на РБ 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.1 т.23 и  ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.9 от Указ 2773 на ДС от 

23.12.1980 г. и чл.98 т.12 от Конституцията на Република България 
 

РЕШИ: 
 

Изразява мотивирано предложение, с което ПРЕДЛАГА опрощаване на публични 
задължения на Христинка Красимирова Христова, живуща в гр. Враца,ж.к. „Дъбника” 
№14,вх.Б,ет.4,ап.41 – изплатеното за периода от 01.10.2010 г. до 09.12.2010 г., включващо парично 
обезщетение за отглеждане на двете и деца /близнаци/, получено  на основание чл.53 от Кодекса за 
социално осигуряване в размер на 812,30 лв. от които главница – 556,36 лв. и лихва към датата на 
съставяне на акта в размер на  177,89 лв., съгласно разпореждане №  РВС – 53/04.07.2012 г.на РУ 
„СО” В. Търново, както и 78,05 лв. лихва просрочие.  

Мотиви: 
Съгласно изисквания на Конституцията и законите в Република България  опрощаването на 

публични вземания е правомощие единствено на Президента на Република България, като условие 
за опрощаването е липса на собственост и  на средства за осигуряване на жизнен минимум, и при 
изключително тежко материално положение.  

 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 23 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА 
 

17.Предложение за решение по молба до президента на Република България за 
опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за 
отглеждане на малко дете/ на основание чл. 98 т. 12 от Конституцията на РБ 

       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 
Изказа се: Кр.Георгиев. 
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Г-н Кр.Георгиев предложи в проекта за решение да остане „ПРЕДЛАГА”. 
Предложението се подложи на гласуване при следния вот: 
ЗА – 23 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 
Прие се направеното предложение. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 500 

 
ОТНОСНО:Предложение за решение по молба  до президента на Република България 

за опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за 
отглеждане на малко дете/ на основание чл.98 т.12 от Конституцията на РБ 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.1 т.23 и  ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.9 от Указ 2773 на ДС от 

23.12.1980 г. и чл.98 т.12 от Конституцията на Република България 
 

РЕШИ: 
 

Изразява мотивирано предложение, с което  ПРЕДЛАГА опрощаване на  публични 
задължения на Иванка Христова Каменова, живуща в гр. Враца, ж.к. „Дъбника” №14, вх.Г, 
ап.112 – изплатеното за периода 10.09.2009 г. до 07.01.2010 г. включващо парично обезщетение за 
отглеждане на малко дете, получено  на основание чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване в 
размер на 1334,49 лв. от които главница – 928,00 лв. и лихва към датата на съставяне на акта в 
размер на  406,49 лв. ,съгласно разпореждане  № Ра – 164 /31.01.2012 г.на Районно управление 
„СО” Враца.  

Мотиви: 
Съгласно изисквания на Конституцията и законите в Република България  опрощаването на 

публични вземания е правомощие единствено на Президента на Република България, като условие 
за опрощаването е липса на собственост и  на средства за осигуряване на жизнен минимум, и при 
изключително тежко материално положение.  

 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 22 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА 

 
18.Одобряване  на „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. 

Враца (ИПГВР”) изготвен по проект „Интегриран план за градско възстановяване и 
развитие на гр. Враца (ИПГВР”), Договор за безвъзмездна финансова помощ 
BG161PO001/1.4-07/2010/032. 

       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 501 

 
ОТНОСНО: Одобряване  на „Интегриран план за градско възстановяване и развитие 

на гр.Враца” (ИПГВР) изготвен по проект „Интегриран план за градско възстановяване и 
развитие на гр.Враца” (ИПГВР), Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-
07/2010/032 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местно самоуправление и местна 
администрация, във връзка с Решение № 258 по Протокол № 20 от 18.09.2013 г. и при мотиви, 
изложени в докладната записка 

 
РЕШИ: 

  
1.Одобрява „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Враца” /ИПГВР/. 
2.Възлага на кмета да извърши необходимите действия по одобрение на Интегриран план за 

градско възстановяване и развитие на гр. Враца от Управляващия орган на ОП „Регионално 
развитие 2007-2013 г.”  в срок до 31 юли 2013 г. 
 

РЕЗЮМЕ НА ИПГВР 
 

ИПГВР на гр. Враца е разработен с най-широко гражданско участие, което обхвана както 
населението в неговата цялост по въпросите от общоградско значение, така и на специфични групи, 
носители на групови интереси по териториален, етнически, възрастов или друг признак, а също така и 
представителните структури на бизнеса в условията на прозрачност и партньорство между местните и 
регионалните власти, неправителствения сектор и частните инвеститори.  

 
1. Формулиране на цели и стратегия на Интегриран план за градско възстановяване и 

развитие. 
След провеждането на множество срещи с всички заинтересовани страни и детайлното обследване 

както на настоящата ситуация на територията на града, така и състоянието на общината, областта и 
държавата е видно, че гръбнакът на стратегията за възстановяване и развитие на град Враца до 2020 година 
следва да бъде съживяването на местната икономика. Всички останали цели, мерки и дейности са 
подкрепящи и съпътстващи тази основна линия на действие. 

Стратегическото планиране за град Враца е процес, в който участват най-широк кръг от 
заинтересовани страни: общинската администрация, НПО, представители на различни институции, 
действащи на територията на града, представители на бизнеса, граждани и др.  

Стратегията обхваща три основни ключови направления за бъдещото развитие на града, които 
покриват определени аспекти от развитието му в съответствие с принципите на интегрираното градско 
планиране. Тези три общи направления са дефинирани в следните три общи цели: 

 
Обща цел 1: Съживяване и развитие на местната икономика 
Специфични цели 
1. Създаване на благоприятна бизнес среда за привличане на инвестиции, развитие на 

предприемаческото и осигуряване на заетост на населението; 
2. Преоборудване, физическо усъвършенстване и модернизация на бизнес структурите; 
3. Насърчаване на енергийната ефективност на сградите и инсталациите и внедряването на 

възобновяеми енергийни източници. 
Обща цел 2: Реконструкция и модернизация на техническата и транспортна 

инфраструктура  
Специфични цели 
1. Реконструкция, рехабилитация и изграждане на уличната мрежа и уличното осветление; 
2. Подобряване на транспорта и транспортните мрежи;  
3. Решаване на проблемите с паркирането; 
4. Видеонаблюдение; 
5. ВиК. 
Обща цел 3: Изграждане на привлекателна среда за живот и опазване на културно-

историческото наследство 
Специфични цели 
1. Осигуряване на качествени и достъпни социални и здравни услуги; 
2. Повишаване качеството на образованието и адаптирането му към новите потребности на 

местната икономика; 
3. Подобряване на условията за спорт на територията на града; 
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4. Облагородяване и изграждане на междублокови пространства, детски площадки, обществени 
зелени площи, паркове и др. 

5. Реконструкция и рехабилитация на инфраструктурата, свързана с култура и туризъм с цел 
повишаване на туристическия потенциал на града. 

 
2. Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за ПЧП на територията на 

зоната/ите. 
В резултат на проведените срещи и публикуваната анкетна карта в интернет пространството бяха 

получени голям брой попълнени анкети, идентифициращи проблемите в града и предлагащи идеи за 
проекти. Бяха проведени запитвания до целевите групи на специални работни срещи, организирани от 
Община Враца на 4-5 март 2013г. с представители на: 

- Образование – НУ, ОУ, СОУ,ПГ, ЕГ, ПМГ, средищни (04.03.2013г., 11.00-12.00ч.); 
- Образование – детски градини, детски ясли (04.03.2013г., 13.00-14.00ч.); 
- Култура – РИМ, Държавна филхармония, читалища, Драматично –куклен театър, Регионална 

библиотека (04.03.2013г., 14.00-15.00ч.); 
- Неправителствени организации (04.03.2013г., 15.00-16.00ч.); 
- Спортни клубове, ОП „Спорт и туризъм“ (04.03.2013г., 16.00-17.00ч.); 
- Граждани от ж.к. Дъбника и ж.к. Сениче(04.03.2013г., 18.00-19.00ч.); 
- Туризма, ОП „Спорт и туризъм” (05.03.2013г., 10.00-11.00ч.); 
- Здравни заведения (05.03.2013г., 11.00-12.00ч.); 
- Социални институции, ОП „Социални дейности” (05.03.2013г., 13.00-14.00ч.); 
- Регионални дирекции на държавни институции (05.03.2013г., 14.00-15.00ч.); 
- Представители на бизнеса, Търговско-промишлена палата (05.03.2013г., 15.00-16.00ч.); 
Идентифицираните проектни идеи се разработиха прецизно на множество работни срещи на 

експертите от екипа, в които се водиха дискусии и обсъждания до достигане на оформени цялостни 
проекти, разработени на принципа на интегрираното планиране. Потърсиха се възможности за публично-
частното партньорство и такива генериращи приход на територията на зоните. 

  
3. Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори, 

партньори и др. 
По време на изготвянето на интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град 

Враца бяха идентифицирани заинтересованите страни, целевите групи и потенциалните инвеститори и 
партньори. Заинтересовани страни и целеви групи са на първо място всички граждани на Враца, на които 
периодично бе давана възможност да изказват мнения по различни въпроси, касаещи ИПГВР посредством 
анкети. Екипът проведе и срещи с граждани от идентифицираната „зона с преобладаващ социален 
характер”. Освен широката общественост бяха идентифицирани и тематични целеви групи, със всяка от 
които също бяха проведени отделни срещи и от които бяха събрани идеи за проекти и приложения във 
връзка с разработването на ИПГВР: представители на образователните институции, на културата, НПО, 
спортни клубове, здравни заведения, социални институции, регионални дирекции на държавни институции 
и не на последно място представители на бизнеса, опериращ на територията на идентифицираните зони за 
въздействие. Следствие всички проведени срещи и анализ на идентифицираните проектни идеи бяха 
идентифицирани потенциалните инвеститори. На основна част от проектите, включени в ИПГВР 
бенефициент е самата Община Враца, но с цел отчитане на синергичен ефект в идентифицираната „зона с 
потенциал за икономическо развитие” бяха идентифицирани и включени проекти, финансирани изцяло с 
частни средства.   

 
4. Преценка за необходимостта от екологична оценка на ИПГВР съгласно ЗООС и 

екологична съвместимост съгласно ЗБР 
Екипът на Изпълнителя – Обединение „Алианс Консулт” съгласно Договор № BG161PO001/1.4-

07/2010/032-U-16 изпълнява дейностите по изготвянето на екологична оценка (ЕО) и оценка за 
съвместимост (ОС) на Интегриран План за Градско Възстановяване и Развитие (ИПГВР) на гр. Враца и 
екологични оценки и оценки за съвместимост на ПУП на зоните за въздействие. 

Обхват и цел на Доклада за ЕО /ДЕО/ и Доклада за ОС /ДОС/ на ИПГВР/ПУП: 
• Изготвяне на екологична оценка и оценка на съвместимостта на ИПГВР при преценка за 

необходимост от компетентния орган – РИОСВ-Враца; 
• Изготвяне на екологична оценка и оценка на съвместимостта на подробни устройствени 

планове при преценка за необходимост от компетентния орган – РИОСВ-Враца. 
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Реализирането на настоящия проект включва следните основни дейности, които са свързани с 
разработването на ЕО и ОС на ИПГВР/ПУП: 

1.1 Изготвяне на искане за преценка необходимостта от екологична оценка и оценка на 
съвместимостта на ИПГВР/ПУП. 

1.2 Изготвяне на обхват и съдържание на ЕО на ИПГВР/ПУП и Схема за провеждане на 
консултации. 

1.3 Провеждане на консултации по обхвата на ЕО на ИПГВР/ПУП. 
1.4 Изготвяне на Доклад за ЕО и Изготвяне на Оценка за съвместимостта с предмета и целите на 

защитените зони на проекта на ИПГВР/ПУП. 
1.5 Провеждане на консултации във връзка с разработването на ЕО на ИПГВР/ПУП. 
1.6 Отразяване на резултатите от консултациите и оформяне на докладите за ЕО и ОС на 

ИПГВР/ПУП. 
1.7 Внасяне на документацията по Екологичната оценка на ИПГВР/ПУП в РИОСВ - Враца за 

издаване на становище. 
1.8 Постановяване на Становище по Доклада за ЕО от Директора на РИОСВ – Враца.  
Изготвянето на Информация за преценка необходимостта от екологична оценка е неразделна  

част от проекта за Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца и  се разработва 
едновременно с него.  

Плановете и програмите, какъвто е конкретният случай,  подлежат на екологична оценка по чл. 81 
ал. 1 т. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 2 (2) от Наредба за условията и реда за 
извършване на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП), като първата стъпка е Информация 
за преценка необходимостта от ЕО /чл. 3 (1) т. 1 от НУРИЕОПП/ и получаване на становище от 
компетентния орган. 

 
Основната й цел е да допринесе за интегриране на въпросите на околната среда в реализацията на 

ИПГВР на гр. Враца,  с което да се осигури по-високо ниво на защита на околната среда и устойчиво 
развитие на района, да отчете екологичните проблеми на най-ранен етап на вземане на решение в 
Предварителен проект и да направи процеса на оценяване на екологичните последствия от предложения 
план по – голяма прозрачност посредством консултации и участие на широката общественост. На база на 
резултатите ще се направят съответните препоръки, които е необходимо да се вземат предвид при 
следващите действия и стъпки при последващо реализиране на плана. 

 
Информация за преценка необходимостта от екологична оценка отговаря на нормативните 

изисквания на действащото българско законодателство - "Ръководство за екологична оценка на планове и 
програми в България", София, 2002, Закон за опазването на околната среда (ДВ бр. 91 от 2002 г., посл. изм. 
ДВ. бр. 27 от 2013 г.), Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 
програми (ДВ бр. 57 от 2004 г., посл. изм. бр. 94 от 2012 г.), Закон за биологичното разнообразие (ДВ бр. 77 
от 2002 г., посл. изм. ДВ. бр. 27 от 2013 г.) и Наредба за условията и реда за извършване на оценка за 
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 
опазване на защитените зони (ДВ бр. 73 от 2007 г., посл. изм. ДВ. бр. 94 от 2012 г.).  

 
5. Изработване на план-график за изпълнение и програма за реализация на ИПГВР 
Изработен е план-график, който стриктно да подреди предложените от ИПГВР проекти не само по 

приоритетност, но и по технологична последователност, за да се постигне синергичен ефект и 
интегрираност в разпределянето на дейностите, за икономия на средства и време без качеството да бъде 
засегнато. Графикът подрежда дейностите по години, по тримесечия и по месеци, разпределени в таблици 
№1, 2, 3 и 4, съгласно „Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за 
градско възстановяване и развитие“. 

 
6. Изработването на Бюджет на ИПГВР. 
Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на град Враца мобилизира и използва 

целия наличен набор от различни възможности и източници на финансиране както от републиканския и 
общинския бюджет, така и от фондовете на ЕС. 

Бюджетът за реализацията на ИПГВР на гр. Враца е сборен бюджет от конкретните бюджети на 
проектите, дейностите и програмите, съдържащи се в ИПГВР, в т.ч. - бюджети по трите зони за въздействие 
и бюджет за осъществяване на проекта за интегриран градски транспорт на територията на целия град. В 
съответствие с изискванията при финансиране на проекти по ОП „Регионално развитие” са спазени 
приетите правила при съставянето и утвърждаване на бюджета. Заедно с това са отчетени изискванията на 
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действащата в страната нормативна уредба за използване на осигурените финансови ресурси с публичен и 
частен (при прилагане на публично-частното партньорство) характер. 

Основните структурни елементи на ИПГВР са проектите. В тях са включени дейности, обединени 
по териториален (за зоните за въздействие), технологичен и времеви признак, с общо финансово управление 
и предвиден единен синергичен ефект. 

С приоритет е реализацията на проекти и програми, за които са налице условия за: 
� решаване на особено остри проблеми в развитието на гр. Враца и подобряване на неговата 

градска среда, които са разкрити в процеса на изработване на самия план (в частта „Целеви проблемен 
анализ"); 

� решаването на такива проблеми от значение за изпълнението на целите и задачите на ИПГВР; 
� реализацията на определен проект е предпоставка за ускоряване реализацията на други 

проекти, с което ще се постигне комплексен ефект (например при рехабилитация на уличната мрежа, със 
степен на приоритетност е рехабилитацията на ВиК инфраструктурата); 

� висока степен на готовност - готови (процедирани по всички изисквания) проекти с яснота по 
тяхното финансиране; 

� решаване на проблеми с подчертан синергичен ефект не само за отделна зона, но и за целия 
град. 

Изборът на проектите е подчинен на принципните критерии за «качествен проект»: 
� Да осигурява постигането на измерими, значими, трайни и доказуеми социално-икономически 

ефекти;  
� Проектът да не е изолирана намеса, а да е интегрална част от програма, за да се гарантира 

комулативността на резултатите, което би довело до постигане на търсените ефекти;  
� Времето за подготовка и реализация да е в рамките на периода "N+3" (ако източник за 

финансиране са структурните фондове на ЕС);  
� Да съдържа иновативност, т.е. да предлага по-ефективно/оригинално решение на 

потребност/проблем, сравнено с традиционни практики и присъщи дейности на общината; 
� Да е избираем за финансиране от структурни фондове или друг ясен източник за финансиране;   
� Резултатите да ползват възможно максимален брой бенефициенти. 
 
Финансовите източници за реализацията на ИПГВР на град Враца, са както следва: 
� Безвъзмездна финансова помощ от фондовете на Европейския съюз: основно по Приоритетна 

ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж”, както и по другите оперативни програми, по които ще се 
осигурява финансиране през новия програмен период 2014-2020 година; 

� Общински бюджет; 
� Републикански бюджет; 
� Национални програми; 
� Частни инвестиции; 
� Други източници. 
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            ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ТИП " ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР"                         
В ГРАД ВРАЦА, ВКЛЮЧЕНА В ИПГВР КАТО ЗВ I " С" 

17 
проекта      
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ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ТИП " ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ"                               
В ГРАД ВРАЦА, ВКЛЮЧЕНА В ИПГВР КАТО ЗВ II " И" 

21 
проекта      

      

Размер на инвестициите (в хил. лв) 
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а (в
 

л
в ) В т. ч.  
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122,1
21,388.50 
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ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ТИП " ЗОНА С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА 
ЗНАЧИМОСТ"  

В ГРАД ВРАЦА, ВКЛЮЧЕНА В ИПГВР КАТО ЗВ III " П" 
19 

проекта      
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241,2
53,728.69 

11,
556,986.74 

6,4
20,699.94 
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42,45
3,570.48 

      

      

      

ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ 
4 

проекта      
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ОБЩО ЗА ИПГВР ГРАД ВРАЦА 
61 

проекта      

      

 

Размер на инвестициите (в хил. лв) 
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27,457.10 
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13,
085,223.51 .00 

41,
039,768.07 .00 .00 

432,3
94,540.44 

151,0
71,458.36 



7. Индикатори и методи на наблюдение и отчитане 
Индикаторите за реализация на ИПГВР в град Враца са: 
- Индикатори, произтичащи от очакваните резултати, с които се измерват положителните 

изменения в градската среда с пряк принос за повишаване качеството на живот; 
- индикатори, свързани с използваните ресурси, при което се отчита синергичния ефект; 
- индикатори, свързани с въздействието върху развитието на територията; 
За измеримост на резултатите и на постигнатите промени индикаторите за постигнатите 

резултати се съпоставят със състоянието преди реализацията на ИПГВР. 
 

Дефиниция на 
индикатор 

М
ярка 

Сто
йност през 
базова 
година 
(2013) 

С
тойност в 
края на 
периода 
(2020) 

Източници 
на информация 

Индикатори за резултат 
Реконструирани 

улици  
к

м 
1 

7
1,3 

Община, 
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паркинги 

б
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образователни институции 

б
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Индикатори за използвани ресурси 
Публични обекти с 

улеснен достъп за лица с 
увреждания 

б
р. 

0 
4

9 

 

Индикатори за въздействие върху развитието на територията 
Относителен дял на 

територията от общата 
територия на града, 
придобила повишено 
качество на публичната и 
работната физическа среда 

% 0 
4

9,62 

Община, 
изпълнител, доклади за 
напредък 

 
8. Изготвяне на Подробни устройствени планове на определените зони за въздействие. 
Изработени са 25 частични изменения на подробни устройствени плана. 
9. Изготвяне на предпроектни проучвания за проекти, включени в ИПГВР 
Проектът за предпроектни проучвания включва реконструкцията на  13 броя кръгови 

кръстовища и 1 брой пътно кръстовище на две нива, от които: 
• Кръстовище 1 – бул. Васил Кънчов и Североизточна  дъга  
• Кръстовище 2 – бул. Мито Орозов и бул. България 
• Кръстовище 3 – бул. Васил Кънчов и Северозападна дъга 
• Кръстовище 4 – бул. Мито Орозов и ул. Братя Миладинови 
• Кръстовище 5 – бул. Мито Орозов и ул. Околчица 
• Кръстовище 6 – бул. Мито Орозов и ул. Никола Вапцаров 
• Кръстовище 7 – бул. Мито Орозов и ул. Алеко Константинов 
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• Кръстовище 8 – бул. Мито Орозов и ул. Стоян Заимов 
• Кръстовище 9 – бул. Мито Орозов и бул. Христо Ботев 
• Кръстовище 10 – Крайречен булевард и ул. Георги Бенковски 
• Кръстовище 11 – Крайречен булевард и ул. Поп Сава Катрафилов 
• Кръстовище 12 – бул. Втори юни и ул. Екзарх Йосиф 
• Кръстовище 13 – бул. Демокрация и ул. Екзарх Йосиф 
• Кръстовище 14 – бул. България, Северозападна дъга и пътя за Криводол 
• Кръстовище 15 – ул. Околчица  и ул. Изгрев 
• Кръстовище 16 – ул. Васил Кънчов  и ул. Алеко Константинов 
• Кръстовище 17 – ул. Васил Кънчов  и ул. Екзарх Йосиф 
• Кръстовище 18 – бул. Демокрация  и ул. Максим Горки 
• Кръстовище 19 – ул. Христо Ботев в кв. Дъбника.  
 
Изготвени са предпроектни проучвания за Североизточна дъга – 2  910м и Северозападна дъга 

– 610м, които съгласно Генералния комуникационно-транспортен план на гр.Враца са от 
първостепенната улична мрежа - районна артерия I-ви клас.   

 
В настоящия проект се разглежда схема от  4 двупосочни велотрасета, които да бъдат част от 

интегрираните проекти за обновяване на уличната мрежа и централната пешеходна част на гр. Враца. 
• Велотрасе 1 - двупосочно с постоянна ширина 2м, като общата дължина е 3 900м. 
• Велотрасе 2 - двупосочно с постоянна ширина 2м, като общата дължина е 1 700м. 
• Велотрасе 3 - двупосочно с постоянна ширина 2м, като общата дължина е 1 100м. 
• Велотрасе 4 - двупосочно с постоянна ширина 2м, като общата дължина е 3 300м. 
 
Велотрасе 1  
От кръстовището на бул. Мито Орозов и бул. България по бул. Мито Орозов по западния 

тротоар до кръстовището с ул. Никола Вапцаров, на изток по ул. Никола Вапцаров, след това на юг по 
ул. Текстилец до стара жп гара, където се минава през съществуващ подлез под ЖП линия, на юг по бул. 
Никола Войводов до ул. Полковник Лукашов, след това на юг по ул. Полковник Лукашов и бул. Христо 
Ботев, през площад Христо Ботев на юг по ул. Никола Симов, до Червения площад. Велотрасето е 
предвидено да бъде двупосочнo с постоянна ширина 2m, като общата дължина е 3900m. Проектното 
трасе преминава през 14 пътни кръстовища.  

 
Велотрасе 2  
От главен вход на спортен комплекс Христо Ботев по бул. Демокрация до площад Софроний 

Врачански, след това на югозапад по ул. Г.С. Раковски, на юг по ул. Иванка Ботева и ул. Полковник 
Лукашов, където се съединява с друга велоалея. Велотрасето е предвидено да бъде двупосочно с 
постоянна ширина 2m, като общата дължина е 1700m. Проектното трасе преминава през 14 пътни 
кръстовища.  

 
Велотрасе 3  
От площад Софроний Врачански на запад по ул. Стоян Заимов, на юг по бул. Мито Орозов до 

бул. Христо Ботев, покрай хипермаркет Кауфланд на северозапад по ул. Войнска до главен вход на 
бивше военно поделение. Велотрасето е предвидено да бъде двупосочно с постоянна ширина 2m, като 
общата дължина е 1100m. Проектното трасе преминава през 11 пътни кръстовища. 

 
Велотрасе 4  
От къстовището на бул. България и ул. Стоян Даскалов на юг по ул. Стоян Даскалов, на юг по 

бул. Христо Ботев, на юг по Крайречен булевард до Червен площад. Велотрасето е предвидено да бъде 
двупосочно с постоянна ширина 2m, като общата дължина е 3300m. Проектното трасе преминава през 
22 пътни кръстовища. Част от трасето с дължина 350m е по пътна естакада над ж.п. линия Видин – 
София.  
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Мастер план на Атракционен Парк Враца, гр. Враца 
 
Проектът за генерален план на Атракционен Парк Враца е изготвен като предпроектно 

проучване към „Интегриран план за възстановяване и развитие на град Враца“. Планът цели изясняване 
на идеите за урбанизиране на запустели имоти – бивши казарми, които имат негативно въздействие 
върху структурата на града. Целта е утилизиране и благоустрояване на територията на бившето военно 
поделение за изграждане на публична зона с културни, развлекателни и спортни обекти, места за отдих 
и занимания на децата и възрастните, за гостите и туристите на града, които са от спешна необходимост 
за пълноценното функциониране на града. 

Проектното решение е съобразено с приоритетите, залегнали в Общински план за развитие 
2007-2013г. и предвижданията на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр.Враца, 
разработван в рамките на проект „Подкрепа за разработка на интегриран план за градско възстановяване 
и развитие на град Враца", финансиран по Оперативната програма „Регионално развитие" 2007-2013 г. 

Спазени са всички ограниченията на ОУП Враца и ПУП на дадената територия, както и 
изискванията на действащата нормативна база. Отчетени са физикогеографските дадености и 
урбанистичните фактори. 

Настоящият проект е разработка във фаза на предпроектни проучвания. 
Разработката предвижда изграждането на атракционен парк, върку територия с площ 87 408,3 

кв.м по графични измервания. Достъпът до основната част от територията се осъществява от три входа. 
Основният вход е от югоизточната част на парка, от ул. „Стара планина”, а другите два са от 
североизточната част, от бул. „Илинден”. Подходите са обвързани посредством алеи, свободно 
преминаващи през територията на парка.  

Предвидени са около 900 пакоместа за посетители за целия парк, както и стойки за колелета. 
Паркингите за посетители са със свободен достъп и са ситуирани в максимална близост до петте входа 
на парка.  
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Основните артерии на алейната мрежа са дублирани с велоалеи. Всички алеи са предвидени с 
прилежащите елементи на парковата среда – нови лампи, пейки, кошчета за боклук и др. 

Застрояването е съобразено с действащите норми и ограничения за дадената територия, и с 
оглед на постигането на оптимална среда в стандартите на атракционните парковете. 

Предвидени са 11 сгради, функционално групирани в три категории: сгради за силова спортна 
активност, музейни сгради, завдения за хранене. Извън тази бройка са предвидени и множество паркови 
павилиони с различни обслужващи функции- арт галерия, кафенета, отдаване под наем на велосипеди и 
т.н. Предвидено е главната алея да започва от югоизточния вход от ул.”Стара планина”, продължава до 
Активния Център за Катерене, пресича р. Лева, при Детската площадка се разделя на две, обрамчвайки 
Активната Зона за Спорт и завършва при Многофункционалната спортна зала. 

В композиционно отношение всички сградите са ситуирани в близост до главната алея на 
атракционния парк. Изключение прави, единствено Стрелбището, което е предвидело да се разположи в 
съществуваща сграда в северозападния край на територията на парка. 

Наличната графична информация ще подпомогне бъдещото детайлно проектиране на 
отделните етапи и обекти на територията, като позволи да се прецизират инфраструктурните 
захранвания на всеки обект в начална фаза. 

Според предложеното решение за организацията на пространствата като форма, функция и 
съдържание Генералнеият  план на Атракционен парк Враца предвижда: 

- Военен музей на бойна техника и Музей на социалистическото изкуство, разположени в 4 
съществуващи сгради, в непосредствена близост до главния вход. Формираният вътрешен двор е 
предвиден за открити експозиционни площи отразяващи историята на Военния гарнизон и на 
социалистическото изкуство в града; 

- Тематични градини - лабиринт, азиатска градина с пагода, ботаническа градина с розариум 
и павилион с автоматизирана поливна система, устроени срещу Музейния комплекс, от другата страна 
на главната алея; 

- Активен център за катерене, разположен в 3 съществуващи сгради, обединени чрез нова, 
нискоетажна застройка. Центърът ще включва, освен зали за високо катерне и детски тренировъчен 
център, фитнес, закрит басейн, SPA център и ресторант. В близост до Тематичните градини е 
предвидена открита зона за катерене с боудъри; 

- Стрелбище, поместено в съществуваща сграда в серевозападния край на парка, максимално 
отдалечено от зоната за отдих и рекреация; 

- Открит плувен басейн, ситуиран в близост до главната алея, във вътрешността на парка, 
заобиколен от съществуваща висока растителност. Предложено е зимата, басейнът да се покрива и 
използва за ледена пързалка; 

- Езеро по поречието на р. Лева, се предвижда чрез изграждане на бентови стени. По северния 
бряг на езерото ще се предоставят лодки и водни колела под наем; по южния бряг - потони за риболов за 
любители. Пресичането на езрото ще става по два новопроектирани моста. Около езерото са предвидени 
и повечето преместваеми обекти за хранене и развлечение; 

- Хотел, разположен в североизточния край на територията на имота, в съществуваща сграда. 
В сградата на хотела ще има и ресторант, с тераса на югозапад, към езерото; 

- Боулинг зала, поместена в съществуваща сграда, в непосредствена близост до хотела; 
- Многофункционална спортна зала- разположена в северната част на имота; 
- Лятно кино- където освен прожектирането на филми ще се  провеждат различни, актуални за 

града фестивали. Предвижда се съоръжението да се покрива през зимата с лека конструкция; 
- „Алея на здравето”-  минава през всички спортни съоръжения и игрища – баскетболни, 

волейболни, тенис на маса (със свободен достъп), игрища за футбол и тенис на корт (с платен достъп); 
- Лифт, в подножието на Врачански Балкан, към панорамна площадка за наблюдение към 

целия град. 
Други предложения на Генералния план са: 
- Изграждане на нови паркови и зелени площи, обогатяване  на съществуващата 

растителност, нови пространствени решения, чрез декоративна дървесно- храстова растителност; 
- Изграждане на велоалеи, в т.ч. и  предоставяне на велосипеди под наем; 
- Изграждане на пешеходни алеи с прилежащите елементи на парковата среда – нови лампи, 

пейки, кошчета за боклук и др.; 
- Изграждане на система от шадравани, фонтани и чешми из целия парк; 
- Изграждане на нови детски площадки; 
- Реконструкция на съществуваща сграда в боулинг зала и зала за ролкови кънки през лятото 

и кънки на лед през зимата; 
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- Осигуряване на възможността за монтиране на преместваеми съоръжения, за 
развлекателни игри и забавления – цирк, лунапарк и др.; 

- Реконструкция на съществуващите сгради в многофункционални сгради с културно-
просветно и образователно предназначение; 

- Реконструкция на съществуваща сгради и организиране на музей на социалистически 
паметници на изкуството чрез музейна сбирка на открито и закрито; 

- Реконструкция на съществуваща сгради и организиране на хотел с ресторант; 
- Разполагане на преместваеми обекти за хранене и развлечение; 
- Реконструкция на съществуващите сгради  и възстановяване на унищожената зоологическа 

градина с книжарница и магазин за сувенири; 
- Реконструкция на съществуваща сгради и организиране на фитнес на закрито; 
- Изграждане на фитнес на открито; 
- Изграждане на пейнтбол игрище; 
- Изграждане на рампа за скейтборд; 
- Изграждане на зона за домашни любимци; 
- Реконструкция на съществуваща сграда и помещаване на арт галерия на закрито и открити 

експозиции около нея; 
- Реконструкция на съществуваща сграда и реорганизацията и в стрелбище;  
- Организиране и изграждане на паркинг за посетителите на парка; 
- Изграждане на обществени тоалетни. 
 
Като промени в съществуващата техническа инфраструктура са заложени следните дейности: 
- Възстановяване и рехабилитация на съществуващата водопроводна мрежа и изграждане на 

нова; 
- Възстановяване и рехабилитация на съществуващата канализация и изграждане на нова; 
- Възстановяване и рехабилитация на съществуващата електроснабдителна мрежа и 

изграждане на нова; 
- Изграждане на автоматизирана поливна система; 
- Въвеждане на възобновяеми електрически източници –фотоволтаици, слънчеви колектори, 

ВЕЦ, термопомпи, ветрогенератори; 
- Въвеждане на видеоонаблюдение за целия имот. 
 
Предложение за екологични системи: 
- Предвижда се чрез енергия от фотоволтаични слънчеви клетки в стъклопакетите да могат 

се покриват част от енергийни нужди на обществените сгради; 
- Oтпадните битовите води да се пречистват в собствена пречиствателна станция; 
- Дъждовните води да се събират и да бъдат използвани за поливане на тревните площи в 

парка; 
- Геотермални топлинни помпи, които да ползват подземните води като ресурс за 

отопляване и охлаждане на сградите. 
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Разработването на ИПГВР само по себе си има иновативен характер, доколкото до момента на 
национално ниво липсва практика и разработена нормативна основа в тази сфера. Осъществяването на 
настоящия проект ще допринесе за натрупването на собствен опит, за създаване на организационна 
структура и механизми за осъществяване на политики чрез “инструментариума на интегрираното 
развитие на градските райони и свързаното с това управление за прилагането му”, както е записано в 
Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове (2007 г.). 

Освен въвеждането на интегрираното планиране като постоянната практика в общинското 
управление, какъвто е подходът в много от по-развитите от нас страни, проектът ще допринесе за 
разширяване приложението на публично-частното партньорство в различни форми и за увеличаване на 
неговата ефикасност. Ще се усъвършенстват механизмите и обогатят възможностите за стимулиране на 
преките частни инвестиции. Ще се утвърди практиката и обогати опитът във формирането и 
провеждането на средносрочни устойчиви общински политики в приоритетните сфери. 

Изпълнението на ИПГВР ще има значителен принос за постигане политиките на равните 
възможности и социалното включване. Реализацията на предвижданията на ИПГВР по отношение 
физическото обновяване и благоустройство на средата в зоните за въздействие, подобряването на 
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екологическата обстановка, инфраструктурното обзавеждане, вкл. осигуряване на достъп до съвременни 
технологии в бита (напр. ИКТ), ще допринесе за подобряване качеството на живот на цялото население, 
независимо от етническия произход, пола, възрастта, социалния статус и пр. 

Стимулирането на икономиката, вкл. действията по реализацията на самия ИПГВР 
(строителни, благоустройствени, озеленителни работи) ще създадат нови работни места, в т.ч. за 
нискоквалифициран труд. 

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на град Враца следва да се 
разглежда като отворен управленски документ, в който са възможни и необходими промени, отразяващи 
измененията в условията на плановата среда. Следва да се има предвид обаче, че визията за развитие на 
града за периода 2014-2020 г. е неразделна част от пакета документи, който Междуведомствената група 
за оценка на зоните за въздействие е оценявал при одобрението на зоните за въздействие в рамките на 
първия етап от одобрението на ИПГВР. В този смисъл не е възможно визията за развитие да бъде 
променяна или актуализирана, тъй като обхватът на одобрените зони за въздействие в рамките на 
ИПГВР не могат да бъдат променяни в рамките на 10 години след приключване на проекта. Списъкът с 
проектни идеи обаче може да бъде периодично актуализиран, като за целта се изготвя съответната 
обосновка и се изпраща до Управляващия оргна на ОПРР за одобрение. 

За всяка от идентифицираните зони за въздействие се разработва пакет от проекти, всеки от 
които се състои от дейности. Проектите са групирани, като тези групи условно се наричат „група 
проекти”. 

Програмата за реализация като компонент от ИПГВР представлява формално документно 
изложение на планирането, финансирането и управлението на проектите и дейностите, включени в една 
отделна зона за въздействие.  За всяка зона за въздействие се разработва отделна програма за 
реализация. В приложените таблици са дадени групите проекти по зони. 
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 25: Анг.Иванов, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Кръстев, Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, 
Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, Кр.Донов, Кр.Георгиев, М.Драганова, М.Каменова, 
М.Петрова, М.Кирилова, М.Драганов, М.Костов, М.Калистратов, Н.Найденова, Пл.Ганецовски, 
Св.Арнаудов, С.Илчева, Х.Георгиева и Цв.Коцев. 
ПРОТИВ – няма. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА 
 

19.Приемане на План за действие за устойчиво енергийно развитие на Община 
Враца 2013-2020 г. „ВРАЦА 2020 – зелена и енергоустойчива”. 

       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 502 

 
ОТНОСНО: Приемане на План за действие за устойчиво енергийно развитие на 

Община Враца 2013-2020 г. „ВРАЦА 2020 – зелена и енергоустойчива” 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с изпълнение на 
Решение № 1058 от 28.07.2011 год. на Общински съвет – Враца 
 

РЕШИ: 
  

1. Приема План за действие за устойчиво енергийно развитие на Община Враца 2013-
2020 г. „ВРАЦА 2020 – зелена и енергоустойчива”. 

2. Възлага на Кмета на Община Враца да организира изпълнението на плана и 
предоставяне на информация за изпълнението му. 
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НПДЕВИ Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници 
ВЕТ 
ЕС 
ЕЕ 
БГВ 
ДКЕВР 
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МБВР 
МУЕП 
ПЧП 
ОП 
ФЕЕ 
МСП 
НПО 
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Бойлер за гореща вода 
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Оперативна програма 
Фонд „Енергийна Ефективност” 
Малки и средни предприятия 
Неправителствена организация 

Тео.П Теоретичен потенциал 
Тх.П Технически потенциал 
PVGIS 
PV 

Географска информационна система 
Фотоволтаик  
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кВт(р) 
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Киловат пик 

МВтч Мегават час 
кВт/год Киловата годишно 
МВтч/год Мегават часа годишно 
η КПД (коефициент на полезно действие) 
h Час  
нм3 Нормални метра кубични 
м2 Метър квадратен 
кв.м. Квадратен метър 
кв.км. Квадратен километър 
л/сек Литър за секунда 
оС 
Ktoe 
Mtoe 

Градус Целзий 
Килотон нефтен еквивалент 
Мегатон нефтен еквивалент 

NUTS Регион за планиране 
мВЕЦ 
ALTENER 

Малка ВЕЦ 
Част от Програма „Интелигентна енергия – Европа”, отнасяща се до ВЕИ 

БВП Брутен вътрешен продукт 
ПЕП Първично енергийно потребление 
КЕП Крайно енергийно потребление 
КПД Коефициент на полезно действие 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 
Устойчиво развитие и регионално развитие – от предизвикателствата на климата 

към енергийно действие 
Промяната на климата и неговото значение върху това как произвеждаме и консумираме 

е все повече и повече в центъра на политика за устойчиво развитие. И оттук, това става 
централна тема за регионалното развитие, и представлява безпрецедентно предизвикателство, 
както и възможност за регионите на Европа по отношение на техния капацитет за иновативни и 
креативни нови работни места. 

Основното предизвикателство, с което се сблъсква нашата планета днес, е въздействието 
от изменението на климата – глобална заплаха с много различни лица. „Устойчивото развитие”, 
което предполага баланс между икономически, социални и екологични проблеми, от дълго 
време насам е сред основните цели на Европейската политика. Едно съществено 
предизвикателство, обаче е станало прецедент в момента: промяната на климата. Въпреки че 
процесите, които водят до промяна на климата, са свързани с редица различни области (въздух, 
вода, почви, биологично разнообразие), също и с редица сектори (транспорт и строителство, 
промишленост и селско стопанство), през всички тях минава един основен елемент - енергията. 
Тази енергия силно зависи от изкопни горива, които са не само основния причинител на 
парниковия ефект, но са също и ограничени по отношение на налични резерви. И ние трябва да 
се справим с въздействието на регионално равнище.  

Докато в Копенхаген на 15-та конференция на ООН по изменението на климата 
правителствата се срещат, за да постигнат споразумение по въпросите, свързани с ограничаване 
на емисиите, днес регионите работят, за да помогнат на хората да се адаптират към 
предстоящите неизбежни промени. 

В началото на 21 век за първи път виждаме, че начинът, по който използваме ресурсите 
на Земята има фундаментално отрицателно въздействие върху физическите цикли на планетата 
(циклите на водата, азота, кислорода и, най-вече, въглеродният цикъл), които са засегнати от 6-
те милиарда хора, населяващи планетата днес. Изменението на климата ще засегне всеки един 
от нас, а също и видовете, с които живеем на планетата.  

 
 

 
 
 
 
 
Основание за разработване на План за действие за устойчиво енергийно развитие на 

Община Враца 2013-2020 г. “Враца 2020 – Зелена и енергоустойчива” 
 
На 22.08.2011 год., след Решение № 1058 от 28.07.2011 г. на Общински съвет – Враца и в 

изпълнение на проект „CONURBANT - Всеобхватен мрежови подход за включване на 
европейските агломерации и други обширни области за участие в „Спогодбата на кметовете”, 
Община Враца се присъедини към Конвента на кметовете. Конвентът на кметовете е основното 
европейско движение с участието на местните и регионални органи за управление, ангажирали 
се доброволно с повишаването на енергийната ефективност и използването на възобновяеми 
енергийни източници на техните територии. Поемайки тази отговорност, подписалите 
Споразумението целят да постигнат и надминат целите на ЕС за намаляване на емисиите на 
CO2 с поне 20% до 2020 г. 

Община Враца изпълнява проект CONURBANT от 10.05.2011 год. Проектът цели 
въвличането на градове и техните конурбации в действително справяне с енергийни проблеми и 
подобряване на енергийната ефективност на тяхната територия, според изискванията на 
Конвента на кметовете. 
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Светът е изправен пред предизвикателствата от промените в климата, предизвикани от 

нарастването на обема на емисиите от парникови газове. Един от основните източници на 
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емисии от парникови газове е потреблението на енергийни ресурси. Поради това устойчивото 
енергийно развитие, конкретно - намаляването на емисиите на парникови газове, е изведено 
като център на енергийната политика.  

Общностните цели, известни като „20-20-20 до 2020 г.”, са разпределени на национално 
ниво и ще бъдат постигнати чрез усилията на всички държави членки. Разпределянето на 
задължителните цели е извършено на базата на справедливи критерии - отчитане нивото на 
БВП на човек от населението за съответната държава членка, постигнатият напредък, както и 
прогнозите за икономически растеж. 

Общата европейска цел за намаляване емисиите на парникови газове с 20% до 2020 г. 
спрямо базовата 1990 г., ще се реализира чрез: 

� Намаляване с 10% спрямо 2005 г. на емисиите от инсталации, които са извън 
Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове (сгради, лека промишленост, 
транспорт, земеделие и отпадъци);  

� Намаляване с 21% спрямо 2005 г. на емисиите от инсталации, участващи в 
Схемата за търговия с емисии (всички големи индустриални и енергийни източници на емисии, 
както и авиационният сектор). 

Основните цели на пакета „Климат – енергетика” са: 
� 20% намаляване на емисиите на парникови газове (30% - при постигане на 

глобално споразумение) до 2020 г. спрямо базовата година по протокола от Киото;  
� 20% увеличение на енергийната ефективност;  
� 20% дял на енергията от възобновяеми източници в общото потребление на 

енергия в ЕС до 2020 г.; 
� 10% дял на биогоривата в транспорта до 2020 г. 
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По отношение оползотворяването на енергията от ВЕИ страната ни е поела индивидуален 
ангажимент, който е документиран в Националната програма за развитие България 2020 и 
новата енергийна стратегия на България до 2020 г., а именно Достигане на 16% на енергията от 
възобновяеми източници(ВЕИ) в брутното крайно потребление на енергия до 2020 г. 
 

 
 

България води последователна политика за поощряване производството и потреблението 
на енергия от възобновяеми енергийни източници. Със Закона за енергията от възобновяеми 
източници се въвеждат напълно изискванията на Директива 2009/28 на ЕС и насърчителни 
механизми за всички производители на електрическа енергия от ВЕИ, като: задължително 
изкупуване на цялото количество произведена електроенергия от ВЕИ, приоритетно 
присъединяване на нови мощности, преференциално ценообразуване, възможност за сключване 
на дългосрочни договори за изкупуване на електрическата енергия. Произвежданата 
електроенергия от ВИ е преди всичко от водни централи и вятърни генератори. Добивът на 
ВЕИ силно се влияе от климатичните условия. 
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ВЕИ Първоначална трансформация 
Продукт на пазара за 
крайно енергийно 

потребление 

Биомаса 

Директно, без преработване 

o дървесина  
o битови отпадъци 
o селскостопански 
отпадъци  
o други 

Преработване 
o брикети 
o пелети 
o други 

Преобразуване в биогорива 

o твърди (дървени 
въглища) 
o течни (био-етанол, био-
метанол, био-дизел и т.н.) 
o газообразни (био-газ, 
сметищен газ и т.н.) 

Преобразуване във вторични енергии o електроенергия 
o топлинна енергия 

Водна енергия Преобразуване (ВЕЦ) електроенергия 

Енергия на вятъра Преобразуване (Вятърни генератори) електроенергия 

Слънчева енергия 
Преобразуване топлинна енергия 
Преобразуване електроенергия 

Геотермална 
енергия 

Без преобразуване топлинна енергия 

Преобразуване електроенергия 
 

 
В решаването на въпросите свързани с изменението на климата съществен принос имат 

както държавните и местни институции, така и бизнесът, академичните и научни среди, 
неправителствените организации и гражданите. 

Намаляването на емисиите на парникови газове може да бъде постигнато чрез: 
� Използване на по-малко енергия, т.е. подобряване на енергийната ефективност при 

производството и при потреблението на енергия; 
� Използване на по-чиста енергия, т.е. подобряване на енергийния микс чрез 

увеличаване дела на ниско емисионната енергия;  
� Бърз технологичен напредък, в т.ч. въвеждане на нови енергийни (чисти 

въглищни) технологии.  
 
Енергийното планиране се състои в това да се установят енергийните разходи на 

общината, да се направи анализ на състоянието и на тази основа да се състави план за 
оптимално използване на енергийните източници, с което да се намалят вредните емисии и да 
се постигне устойчиво, балансирано развитие, осигуряващо най-добри условия на живот за 
гражданите на община Враца. На база получените резултати от базовата инвентаризацията на 
емисиите на СО2 за периода 2005 година - 2011 година и направените изводи се определят 
краткосрочните и средносрочни дейности и дългосрочните мерки, които Община Враца трябва 
да предприеме, за да достигне целта за намаление на емисиите на СО2 с най-малко 20% до 2020 
г. Постигането на поставената цел ще се реализира главно чрез намаляване на разходите на 
енергия и респективно въглеродните емисии чрез: 

� Прилагане на интегриран пакет от мерки за подобряване на енергийната 
ефективност на общинския сграден фонд;  
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� Повишаване на енергийната ефективност в жилищните сгради на територията на 
общината; 

� Повишаване на енергийната ефективност в местната промишленост; 
� Въвеждане на управление на енергията на територията на общината; 
� Подобряване на топлотехническите параметри на сградите; 
� Смяната на горивната база за локалните отоплителни системи; 
� Въвеждане на локални източници на възобновяема енергия (главно слънчеви 

колектори, фотоволтаици, геотермални източници, използване на биомаса, преработка на 
отпадъци). 

Възможните препятствия при реализацията на плана са свързани с привличането на 
собствениците на жилища за прилагане на мерките за енергийна ефективност, където е и 
основният резерв за икономия на енергия, високата цена на новите технологии, поради което 
тяхното приложение ще се окаже ограничено. 

Макар и да изглежда косвена, една от значителните мерки е благоустройството на 
градските райони, създаване на пешеходни зони и велоалеи, което ще намали използването на 
моторни превозни средства. Последното в съчетание с подобряването на градския транспорт, 
ще доведе до допълнително ограничаване на въглеродните емисии. 

ПДУЕР на Община Враца има за основна задача да осигури навременна, точна и 
достатъчна информация за състоянието на нивата на СО2 в общината, необходима за 
управлението на цялостната дейност по осигуряване на неговото намаляване до 2020 г. най-
малко с 20%. Информацията за базовото ниво ни дава възможност за оценка на измененията, до 
които трябва да доведе изпълнението на краткосрочните и дългосрочни мерки залегнали в 
Плана. 
 



 

 66

 

ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 
 
Настоящият План е разработен в съответствие със следното национално и международно 
законодателство, стратегии и програми: 
 
1. ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

С присъединяването на Република България към Европейския съюз, страната ни приема да 
изпълнява европейската енергийна политика, която си поставя следните цели до 2020 г.: 

� Намаляване на емисиите на парникови газове най-малко с 20% в сравнение с 1990 г. За 
България базовата година е 1988 г. 

� Намаляване с 20 % на потреблението на енергия спрямо предвижданията за 2020 г. 
� Увеличаване до 20 % на дела на ВЕИ в общото енергийно потребление на ЕС до 2020 г. 

Националната цел е от 16 %. 
� Задължителен за всички държави-членки минимум от 10 % дял на биогоривата в 

цялостното потребление на бензини и дизелови горива за транспорта в ЕС до 2020 г. 
1.1.Директива 2002/91/ЕО (EPBD) за енергийните характеристики на сградите. 

Директивата въвежда:  
� Изисквания за енергийни характеристики – методи за изчисляване и сертифициране 
� Инспекция на инсталациите – отоплителните и климатични  

1.2. Директива 2003/30/ЕО (CHP) за насърчаване използването на биогорива и други 
възобновяеми горива в транспортния сектор. 
1.3. Директива 2004/8/ЕО за насърчаване на комбинираното производство на база потребна 
полезна топлина на вътрешния енергиен пазар. 
1.4. Директива 2006/32/ЕО (ESD) за ефективността при крайното потребление на енергия и 
осъществяване на енергийни услуги: 

� Предоставя необходимите цели, механизми, инициативи и институционални, 
финансови и законови рамки за премахване на съществуващите пазарни бариери и стимулиране 
на ефективното използване на енергията. 

� Намаляване на енергопотреблението с поне 9% за период от 9 години (2008-2016). 
� ЕСКО услуги, доброволни споразумения, други. 

1.5. Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците и за отмяна на определени директиви  
Страните-членки са задължени да изградят национални програми, основаващи се на 
нарасналата необходимост от предпазване от замърсяване. В тази програма също така трябва да 
са включени дефиниции на термини като рециклиране, възстановяване и замърсяване. В 
частност програмата трябва да осъществява връзка между отпадъчните и вторичните 
продуктите. Директивата също трябва да дава единни определения за това, кога един отпадък е 
достатъчно добре усвоен посредством рециклиране или друг вид обработка, за да престане да 
се третира като такъв. 
1.6. Директива 2009/28/EO за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 
източници. 

Посочва принципите, по които страните членки да осигурят дела на ВЕИ в крайното 
потребление на енергия на ЕС да достигне поне 20% до 2020 и поставя национални цели за 
всяка страна.  

Страните членки трябва да:  
� Зададат минимални нива на енергия от ВЕИ в нови/съществуващи сгради, които се 

реновират основно; 
� Осигурят, че обществените сгради ще играят ролята на пример за използване на ВЕИ; 
� Популяризират използването на ВЕИ в системите за отопление, вентилация и 

климатизация и термопомпи; 
� Окуражат използване на технологии за оползотворяване на биомаса с ефективност ≥70-

85%. 
Страните членки трябва да осигурят: 
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� Схеми за сертифициране и квалификация за инсталатори, например на слънчеви 
фотоволтаични, термални системи, термопомпи; 

� Информация за мерки за подкрепа, ползите, разходите и ефективността на системите с 
ВЕИ, списъци с квалифицирани и сертифицирани инсталатори; 

� Ръководства за архитекти, проектанти и други за разглеждане на възможността от 
използване на ВЕИ при териториално планиране и проектиране на сгради. 

Страните членки трябва да предоставят възможност за приоритетно присъединяване към 
мрежата на системи, които генерират електроенергия от ВЕИ. 
1.7. Директива 2010/31/EО за енергийните характеристики на сградите (преработена 
версия)  

� Принципите на първоначалната директива са запазени с малки подобрения; 
� Предоставя само рамка и дава възможност на страните членки да съобразяват 

изпълнението и спрямо местните условия; 
� Предоставя холистичен подход към енергоефективни сгради; 
� Администрацията трябва да играе водеща роля в областта на енергийните 

характеристики на сградите; 
� Срок за транспониране 2012. 
Страните членки трябва да осигурят, че: 
�  до 31 декември 2020, всички нови сгради ще са почти с нулева консумация на енергия 

(много висока енергийна ефективност); 
� След 31 декември 2018, новите сгради, в които се помещава и които са собственост на 

обществени власти са почти с нулева консумация на енергия; 
� Останалите енергийни нужди се покриват главно от ВЕИ в сградата или наблизо.  

1.8. Нова Директива за енергийна ефективност – гласувана от Европейския парламент на 
11.09.2012. Директивата налага изисквания към държавите членки да реновират годишно 3% от 
площта на „отоплените и/или климатизирани сгради, които са собственост на или са обитавани 
от централното правителство” (всички административни отдели, чиито отговорности покриват 
цялата територия на държавата членка). Новите правила ще обхващат сградите с „обща 
използваема разгъната площ” от повече от 500 м², а от юли 2015 г. — и тези с площ от над 250 
м².  

Схематично развитието на европейското законодателство: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 
 
2.1. Закон за устройство на територията  

� Наредба № 5 – за техническите паспорти на строежите  
� Наредба № 7 от 2004 г. (изменение от 2009) за енергийна ефективност, 

топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.  
2.2. Закон за енергийната ефективност 
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Наредби към ЗЕЕ: 
� Наредба № РД-16-347 от 2 април 2009 г. за условията и реда за определяне на размера и 

изплащане на планираните средства по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни 
спестявания в сгради-държавна и/или общинска собственост 

� Наредба № РД-16-932 от 23 октомври 2009 г. за условията и реда за извършване на 
проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по 
чл.27, ал.1 и чл.28, ал.1 от ЗЕЕ и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях 

� Наредба № РД-16-1057 от 10 декември 2009 г. за условията и реда за извършване на 
обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за 
енергийни характеристики 

� Наредба № РД-16-1058 от 10 декември 2009 г. за показателите за разход на енергия и 
енергийните характеристики на сгради  
2.3. Закон за енергията от възобновяеми източници 
2.4. Закон за обществените поръчки 

Указания за прилагане на изисквания за енергийна ефективност и енергийни спестявания, 
при възлагане на обществени поръчки за доставка на оборудване и превозни средства, с цел 
минимизиране на разходите за срока на експлоатацията им, одобрени на 03.12.2010 г. 
2.5. Закон за опазване на околната среда 
2.6. Енергийна стратегия на република България до 2020 г. 

Енергийната стратегия е основополагащ документ на националната енергийна политика, 
която се одобрява от Министерския съвет и се приема от Народното събрание на Република 
България. 

Национална енергийна стратегия до 2020 г. отразява политическата визия на 
Правителството на европейското развитие на България, съобразена с актуалната европейска 
рамка на енергийната политика и световните тенденции в развитието на енергийните 
технологии. 

Отправната точка на европейската енергийна политика е в няколко приоритетни 
направления:  

1) Овладяване на негативните промени в климата;  
2) Намаляване енергоемкостта на икономиката и увеличаване на енергийната ефективност, 

включително към енергийно независими сгради; 
3) Ограничаване на външната зависимост на Европейския съюз (ЕС) от вносни енергийни 

ресурси, и  
4) Насърчаване на икономическия растеж и заетостта, като по този начин да се обезпечи 

сигурна и достъпна енергия за потребителите.  
Тези приоритети са непостижими без наличието на развит вътрешен енергиен пазар.  
Устойчивото енергийно развитие е изведено като център на енергийната политика и 
постигането му е обвързано с дългосрочни количествени цели до 2020 г.: 

o 20-процентно намаляване на емисиите на парникови газове спрямо 1990 г.; 
o 20-процентов дял на ВЕИ в общия енергиен микс и 10-процентов дял на енергия от 
възобновяеми източници в транспорта; 

o Подобряване на енергийната ефективност с 20%.  
Енергийната стратегия е насочена към преодоляване на основните предизвикателства пред 
българската енергетика към настоящия момент, а именно:  

1) Високата енергийна интензивност на БВП: Въпреки положителната тенденция за 
подобряване, енергийната интензивност на националния БВП е с 89% по-висока от средната за 
ЕС (при отчитане на парите на покупателната способност); 

2) Високата зависимост от внос на енергийни ресурси: България осигурява 70% от 
брутното си потребление чрез внос. Зависимостта от внос на природен газ, суров нефт и ядрено 
гориво е практически пълна и има традиционно едностранна насоченост от Руската федерация; 

3) Необходимостта от екологосъобразно развитие: Светът е изправен пред 
предизвикателствата от промените в климата, повлияни от нарастването на обема на емисиите 
от парникови газове. 
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Основните приоритети в Енергийната стратегия могат да се сведат до следните пет 
направления: гарантиране сигурността на доставките на енергия; достигане на целите за 
възобновяема енергия; повишаване на енергийната ефективност; развитие на конкурентен 
енергиен пазар и политика, насочена към осигуряване на енергийните нужди, и защита на 
интересите на потребителите. Тези приоритети определят и визията на правителството за 
развитие на енергетиката през следващите години, а именно: 

� Поддържане на сигурна, стабилна и надеждна енергийна система; 
� Енергетиката остава водещ отрасъл на българската икономика с ясно изразена 

външнотърговска насоченост; 
� Акцент върху чиста и ниско емисионна енергия - ядрена и от възобновяеми източници; 
� Баланс на количество, качество и цени на електроенергията, произведена от 

възобновяеми източници, ядрена енергия, въглища и природен газ; 
� Прозрачно, ефективно и високо професионално управление на енергийните компании.  
Важна роля за изпълнение на целите за устойчива енергия ще играят органите на 

държавната и местната власт. При възлагането на всички обществени поръчки за строителство, 
услуги или продукти ще бъдат спазвани енергийни критерии (по отношение на ефективността, 
използването на възобновяемите източници и интелигентните мрежи). Областните управители 
и общините представляват важен участник в необходимата промяна и следователно техните 
инициативи трябва да бъдат допълнително засилени. Градовете и градските райони, които 
консумират близо 80% от енергията, са едновременно част от проблема и част от решението за 
по-висока енергийна ефективност. Специфична подкрепа ще бъде предоставена за новаторски 
интегрирани енергийни решения на местно ниво, допринасящи за преминаване към т. нар. 
зелени градове. 
2.7. Национални планове за действие по ЕЕ – Първи (2008-2010) и Втори национален план за 
действие по ЕЕ 2011-2013 г. 

2.8. Стратегия за енергийна ефективност (в процес на разработка) 
2.9. Национален план за действие по промените в климата; 
2.10. Национална дългосрочна програма по енергийна ефективност 2005-2015г.; 
2.11. Национална програма за обновяване на жилищните сгради с период на действие от 2006 
до 2020 г.; 

2.12. Стратегия за финансиране изолациите на сгради за постигане на енергийна ефективност и 
План – програма за нейното изпълнение; 

2.13. Рамкова конвенция на ООН по изменението на климата и Протокола от Киото; 
2.14. Национален план за действие за енергията от  възобновяеми източници.  

 
3. РЕГИОНАЛНИ И ОБЩИНСКИ СТРАТЕГИИ, ПРОГРАМИ И ПЛАНОВЕ 
 
3.1. Регионален план за развитие на северозападен район за планиране 2007-2013 година 
3.2. Актуализиран документ за изпълнение на Областна стратегия за развитие на област Враца 
2009-2013 г. 
3.3. Стратегия за развитие на област Враца за периода 2014-2020 г. 
3.4. Областна стратегия за опазване на околната среда 2010 - 2015 г. 
3.5. Общински план за развитие на Община Враца 2006-2013 г. 
3.6. Общинска програма за насърчаване използването на ВЕИ и биогорива 2013-2020 г. 
3.7. Общинска програма за опазване на околната среда в Община Враца 2010-2014 г. 
3.8. Програма за намаляване на нивата на ФПЧ-10 и достигане на установените норми за 
съдържанието им в атмосферния въздух в община Враца за периода 2011-2014 г. 
3.9. Програмата за управление на Община Враца за периода 2011 – 2015 г. 
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ЧАСТ І ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ЕМИСИИТЕ ПО БАЗОВА ЛИНИЯ 
I. ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ НА ЕНЕРГИЙНОТО ПЛАНИРАНЕ В ОБЩИНА ВРАЦА 
 
Този дял включва данни за територията, климатичните условия, източниците на енергия, които 
са разположени на територията на общината и обща характеристика на града като потребител 
на енергия от собствени и външни източници (жилищен сектор, обслужване, промишленост и 
транспорт). 
 
1. ГЕОГРАФСКО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

 
Община Враца е огласена с Указ № 2295 от 26.12.1978 г. със седалище град Враца. 

Общината е разположена в Северозападна България. Обхваща части от Дунавската равнина и 
Предбалкана (Врачанска планина - попада в територията на Природен парк „Врачански 
Балкан”). Граничи с общините Вършец, Мездра, Криводол, Борован, Бяла Слатина и Своге. 
Общата дължина на границата й е 150 км. Град Враца се е обособил като естествен 
административен, търговски, културен и промишлен център не само на общината, но и в 
Северозападна България. 

Враца е един от най-живописните градове в България, на 110 км от столицата, на 80 км от 
ферибот на Дунав при Оряхово и на 83 км от речното пристанище Лом.  

През територията на общината преминават важни железопътни и шосейни коридори с 
национално и международно значение. Електрифицирана линия свързва град Враца с Мездра – 
София – Роман – Червен бряг, Видин – Лом. Връзката със съседните райони се осъществява и 
чрез второкласни и третокласни пътища. Град Враца е пресечна точка на два от най-големите 
европейски транспортни коридора – коридор № 4 (Дрезден/Нюрнберг – Прага – 
Виена/Братислава – Будапеща Крайова / Констанца – Видин – Враца – София – Солун /Пловдив 
– Истанбул) и коридор № 7– (Рейн – Майн – Дунав (Дунавският воден път). През община Враца 
минава път II-15, който е гръбнак на пътната инфраструктура във Врачанска област. Чрез него 
се осъществява връзка с най-натоварения в момента български ферибот в гр. Оряхово както и с 
коридор 7.  

Релефът на общината е разнообразен. Същият е обусловен от разположението й в 
западната част на Дунавската равнина. В пояса с надморска височина от 200-299 м са 
разположени селата Баница, Бели Извор, Вировско, Власатица, Върбица, Горно Пещене, Мало 
Пещене, Мраморен, Нефела, Оходен, Тишевица, Чирен. В следващият пояс 300 – 499 м са 
разположени град Враца и селата - Веслец, Згориград, Косталево, Лютаджик. Най-високо са 
селата Паволче и Челопек с надморска височина от 500-699 м, а най-ниско Голямо Пещене, 
Девене, Лиляче и Три кладенци – в пояса от 100 – 199 м надморска височина. В частта от 
района с надморска височина 400 – 1000 метра се срещат ерозионни, денудационни и карстови 
процеси и форми. 

Релефът е прорязан от напречни и надлъжни речни долини (Медковско, Паволченско и 
съседни на тях дерета), които образуват сложно устроена долинна мрежа. През територията на 
общината преминават следните реки: Въртешница (наричана в горното течение река Лева, 
която преминава и през общинския град) с приток р. Дъбника, р. Рибине, р. Ботуня, Черна река 
– приток на р. Ботуня, р. Скът, р. Косталевска и др. 

Пещерите на територията на общината са много. Най-известни от тях по своята красота и 
дълбочина, които имат голямо значение за развитието на общината са Леденика, Ямата, 
Челяшката дупка, Хайдушката пещера и Змейовата дупка.  
 
2. ПЛОЩ, БРОЙ НАСЕЛЕНИ МЕСТА, НАСЕЛЕНИЕ 

 
2.1. ПЛОЩ 

Област Враца е една от 28-те области на България с площ 3 619,7 кв. км. 
Община Враца е най-голямата община в област Враца и е разположена на площ от 679 кв. 
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км. и заема 19 % от територията на областта. Земеделската земя е 444 кв. км., като над 80 % от 
нея е обработваема. Горските територии са 154 кв. км., а населените места и урбанизираните 
територии са 57 кв. км. Общинският център - гр. Враца се разстила от планината към 
равнинните простори на площ от 12 500 дка (около 2 % от територията на Общината). 

 
 Площ, кв.км. Надморско равнище, м 

Община Враца 697  

гр. Враца 149 300-499 

с. Баница 37 200-299 

с. Бели извор 28 200-299 

с. Веслец 15 300-499 

с. Вировско 23 200-299 

с. Власатица 13 200-299 

с. Върбица 27 200-299 

с. Голямо Пещене 32 100-199 

с. Горно Пещене 25 200-299 

с. Девене 44 100-199 

с. Згориград 27 300-499 

с. Косталево 22 300-499 

с. Лиляче 32 100-199 

с. Лютаджик 34 300-499 

с. Мало Пещене 7 200-299 

с. Мраморен 24 200-299 

с. Нефела 5 200-299 

с. Оходен 19 200-299 

с. Паволче 16 500-699 

с. Тишевица 22 200-299 

с. Три Кладенци 28 100-199 

с. Челопек 20 500-699 

с. Чирен 48 200-299 

данни от НСИ 
 

2.2. БРОЙ НАСЕЛЕНИ МЕСТА 
В състава на общината се включват 23 населени места – един град и 22 села: гр. Враца; с. 

Веслец, с. Върбица, с. Згориград, с. Косталево, с.Лютаджик, с. Нефела, с. Паволче, с. Челопек, 
с. Бели Извор, с. Власатица, с. Мраморен, с. Чирен, с. Баница, с. Мало Пещене, с. Оходен, с. 
Вировско, с. Голямо Пещене, с. Горно Пещене, с. Лиляче, с. Тишевица, с. Три кладенци, с. 
Девене. 
 
2.3. НАСЕЛЕНИЕ 
 

Населението на област Враца е разпределено в 10 общини. Най-голяма по броя на 
населението е община Враца, където според последното преброяване през 2011 г. живеят 73 894 
души, или 39.5% от населението на областта. На второ място е община Бяла Слатина с 24 606 
души, или 13.2%. Следват общините Мездра с 21 748 души, или 11.6%, и Козлодуй - 21 180 
души, или 11.3%. Най-малобройно е населението на община Хайредин - 5 001 души, или 2.7% 
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НАСЕЛЕНИЕ 2011 г. общ брой 
население 

мъже жени 

Община Враца 73 894 36 436 37 458 
гр. Враца 60 692 29 855 30 837 
с. Баница 1 149 564 585 
с. Бели извор 698 376 322 
с. Веслец 166 87 79 
с. Вировско 304 140 164 
с. Власатица 354 169 185 
с. Върбица 474 237 237 
с. Голямо Пещене 476 253 223 
с. Горно Пещене 368 179 189 
с. Девене 1 032 499 533 
с. Згориград 1 681 842 839 
с. Косталево 782 399 383 
с. Лиляче 857 405 452 
с. Лютаджик 137 69 68 
с. Мало Пещене 54 22 32 
с. Мраморен 650 321 329 
с. Нефела 522 265 257 
с. Оходен 234 120 114 
с. Паволче 696 346 350 
с. Тишевица 512 261 251 
с. Три Кладенци 812 415 397 
с. Челопек 502 258 244 
с. Чирен 742 354 388 

данни от НСИ, преброяване 2011 
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3. СГРАДЕН ФОНД 

 

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ 
ПО ВИД ОБЩО 

ВИД НА СГРАДАТА 

жилищна 
обитавана 

жилищна 
необитавана 

жилищна за 
временно 
обитаване 

(вила) 

жилищна за 
колективно 
домакинство 

Община Враца 18 850 10 523 3 624 4 697 6 
гр. Враца 9 171 4 052 748 4 366 5 
с. Баница 915 463 414 38 0 
с. Бели извор 488 282 83 123 0 
с. Веслец 204 86 22 96 0 
с. Вировско 360 146 214 0 0 
с. Власатица 230 173 57 0 0 
с. Върбица 334 292 42 0 0 
с. Голямо Пещене 463 251 212 0 0 
с. Горно Пещене 388 340 48 0 0 
с. Девене 702 538 164 0 0 
с. Згориград 667 512 127 28 0 
с. Косталево 404 292 112 0 0 
с. Лиляче 857 500 357 0 0 
с. Лютаджик 142 108 34 0 0 
с. Мало Пещене 90 41 49 0 0 
с. Мраморен 654 358 261 35 0 
с. Нефела 256 193 63 0 0 
с. Оходен 244 198 46 0 0 
с. Паволче 338 266 71 1 0 
с. Тишевица 404 338 66 0 0 
с. Три Кладенци 402 299 102 0 1 
с. Челопек 311 242 59 10 0 
с. Чирен 826 553 273 0 0 

данни от НСИ, преброяване 2011 
 

ОСНОВНИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НА ЖИЛИЩАТА 

Жилища 
- брой 

Жилищни помещения - 
брой 

Полезна площ - кв.м. 

общо в т.ч. стаи общо в т.ч. жилища 

Община Враца 42 606 139 694 109 689 2 806 394 2 081 237 
гр. Враца 33 169 104 334 77 968 2 181 566 1 594 174 
с. Баница 762 2 617 2 409 49 281 38 441 
с. Бели извор 497 1 839 1 512 30 786 22 699 
с. Веслец 210 639 606 10 703 8 577 
с. Вировско 360 1 508 1 152 22 908 15 487 
с. Власатица 211 832 643 14 280 9 078 
с. Върбица 335 1 297 1 193 27 415 21 935 
с. Голямо Пещене 464 1 611 1 483 28 628 21 370 
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с. Горно Пещене 390 1 219 1 193 20 174 17 224 
с. Девене 704 2 674 2 526 42 624 34 882 
с. Згориград 883 3 516 2 873 67 935 50 774 
с. Косталево 420 1 968 1 781 33 451 26 693 
с. Лиляче 801 3 024 2 795 55 429 43 517 
с. Лютаджик 143 458 436 8 555 7 432 
с. Мало Пещене 90 292 283 5 341 4 454 
с. Мраморен 510 2 108 1 945 33 926 27 358 
с. Нефела 288 909 793 16 019 12 589 
с. Оходен 244 737 712 14 944 12 135 
с. Паволче 351 1 471 1 322 26 133 20 652 
с. Тишевица 393 1 391 1 290 25 331 20 621 
с. Три Кладенци 403 1 515 1 480 24 891 21 142 
с. Челопек 292 1 262 1 111 21 464 16 236 
с. Чирен 686 2 473 2 183 44 610 33 767 

данни от НСИ, преброяване 2011 
 
Жилищни сгради по конструкция на сградата в Община Враца: общо жилищни сгради – 
18 850 броя, в т.ч.: стоманобетонни – едропанелни: 167, стоманобетонни – скелетни: 278, 
масивни: 17 801. 
Общински сграден фонд на съществуващи сгради на територията на Община Враца: 

№ по ред Вид на имота Брой  
1. Административни сгради 31 
2. Детски градини и ясли 37 
3. Училища и обслужващи звена 69 
4. Здравни заведения 47 
5. Културни институции 9 
6. Читалища 15 
7. Жилищни имоти 741 
Общо: 949 

Данни от Общинска собственост, Община Враца 
 
Сектор „Административни общински сгради” 

Преобладаващата част от общинските административни сгради в общината са в 
незадоволително състояние по отношение на енергийна ефективност.  

За подобряване на комфорта в сградите и с цел намаляване на разхода на енергия, най-
вече на гориво през отоплителния сезон, е наложително да се приложат както 
енергоспестяващи мероприятия, така и мерки по ВЕИ отопление– преминаване на отопление на 
биомаса и инсталиране на термосоларни инсталации за топла вода, където това е необходимо.  
 
Сектор „Образование”  

Община Враца има добре изградена мрежа от училища - 21, от които 13 средищни и едно 
защитено /ОУ „Св. Климент Охридски”, с. Тишевица/. Учениците могат да получат начално, 
основно, средно: общо и професионално образование, както и да продължат образованието си 
във филиали на висши учебни заведения. На територията на общината функционира Дом за 
деца лишени от родителски грижи и Ресурсен център. Сградният фонд на преобладаващата част 
от общинските училища и детски градини са в относително добро състояние, но по-голямата 
част от тях се нуждаят от провеждане на допълнителни енергоспестяващи мерки. Няма 
газифицирани сгради в общината.  
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За намаляване на енергийните разходи на проблемните сгради е необходимо не само да се 
направят енергийни одити, но да се изисква оценката на мерките, свързани и с възможностите 
за използване на ВЕИ технологии, особено за отопление и топла вода. Извършените енергийни 
обследвания трябва да се подлагат на обсъждане и консултиране с квалифицирани експерти, за 
да може в установения срок от ЗЕЕ, общината да изготви възражение пред АЕЕ и след това да 
се приложат предписаните енергоспестяващи мерки, комбинирани с приложение на подходящи 
ВЕИ технологии. 

В сградите с образователни дейности трябва да се преразгледа начина на отопление и да 
се използват Европейските програми за преминаване от течни горива и неефективно използване 
на електроенергията за отопление към ВЕИ отопление. За голяма част от сградите с 
непрекъсната употреба на топла вода (детски градини) е подходящо поставянето на 
термосоларни инсталации. Покривите на голяма част от сградите са подходящи за инсталиране 
на фотоволтаични инсталации. 
 
Сектор „Здравеопазване” 

Лечебните заведения на територията на град Враца осигуряват за населението 
медицинска помощ и може да се класифицират по различни критерии като: квалифицирани, 
специализирани и тясно специализирани дейности, свързани с оказването на бърза, неотложна 
и редовна медицинска помощ; медико-социални домашни, поликлинични, стационарни, 
санаториални; диагностични, лечебни, профилактични, рехабилитационни; лекарски, 
стоматологични, фармацевтични, сестрински, лаборантски, зъботехнически и т.н. Тук се 
намират единствените за Северозападния район специализирани лечебни заведения, каквито са: 
1) Между-областен диспансер за онкологични заболявания със стационар; 2) Областен 
диспансер за пневмо – фтизиатрични заболявания; 3) Областен диспансер за кожно-
венерически заболявания със стационар; 4) Областен диспансер за психични заболявания. 
Доболнична медицинска помощ 
Лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ на територията на общината са: 

� Медицински центрове – 15 броя; 
� Диагностично-консултативен център – 1 брой; 
� Медико-диагностични лаборатории – 5 броя; 
� Медико-технически лаборатории – 9 броя. 

Болнична медицинска помощ 
Болничната медицинска помощ на територията на град Враца се осъществява от: 
МБАЛ – 3 броя; 

� „Многопрофилна болница за активно лечение - Христо Ботев” АД, гр. Враца 
� „Първа частна МБАЛ – Враца” ЕООД 
� „Многопрофилна болница за активно лечение Вива Медика” ООД, гр. Враца 

Специализирани болници – 2 броя; 
� „Специализирана болница за пневмо-физиатрични заболявания – Враца” ЕООД, гр. 

Враца 
� „Специализирана очна болница за активно лечение – Ралчовски” ЕООД, гр. Враца 

Центрове – 3 броя; 
� „Център за кожно-венерически заболявания – Враца” ЕООД, гр. Враца 
� „Център за психично здраве – Враца” ЕООД, гр. Враца 
� „Комплексен онкологичен център” - Враца ЕООД, гр. Враца 

ЦСМП – 1 брой; 
� Център за спешна медицинска помощ – Враца. 

ДМСГ – 1 брой 
� Дом за медико социални грижи, гр. Враца. 
 
През 2012-2013 г. Община Враца изпълнява проект „Изграждане и оборудване на 

Лъчелечебен център в Комплексен онкологичен център ЕООД град Враца”, финансиран по 
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Оперативна програма Регионално развитие. Един от очакваните резултати е намаление на 
разходите за електроенергия чрез предприетите мерки за енергийна ефективност. 

През 2012 г. изцяло ремонтираните отделения на врачанската болница МБАЛ „Христо 
Ботев”– Обща хирургия, Детска хирургия, Отделение по съдова хирургия и Детско отделение. 
През 2013 ще се ремонтира и Акушерогинекологично отделение и патоанатомията. Средствата 
са предоставени от Министерство на здравеопазването, а собствения принос е осигурен от 
МБАЛ „Христо Ботев”. 
 
Сектор „Социални услуги” 
Специализирани институции за деца 

� Дом за деца, лишени от родителски грижи „Асен Златаров” - гр. Враца 
� Дом за Медико-Социални Грижи за Деца (ДМСГД) 
� Дом за младежи с увреждания – с. Три кладенци  

Социални услуги в общността за деца 
� Дневен център за деца и възрасти с увреждания „ Зорница” – гр. Враца 
� Наблюдавано жилище – Враца 
� Наблюдавано пространство в ДДЛРГ „Асен Златаров”– Враца   

Специализирани институции за възрастни хора 
� Дом за възрастни хора с умствена изостаналост 
� Дом за стари хора „Зора” гр. Враца  

 
Сектор „Култура” 

� Читалища - На територията на град Враца функционират три читалища, а общо в 
община Враца те са 15. 

� Държавна филхармония. 
� Драматично-куклен театър. 
� Регионален исторически музей с художествена галерия. 
� Етнографско-възрожденски комплекс „Свети Софроний Врачански”. 
� Етнографско-възрожденски комплекс „Никола Войводов”. 
� Библиотека към музея. 
� Библиотека „Христо Ботев”. 

 
В сградите с културни и социални дейности е необходимо да се преразгледа начина на 

отопление и да се използват Европейските програми за преминаване от течни горива и 
неефективно използване на електроенергията за отопление към ВЕИ отопление. Покривите на 
голяма част от сградите са подходящи за инсталиране на фотоволтаични инсталации. 
 
 
4. ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Брой регистрирани фирми в Община Враца по правен статут - ЕТ, ЕООД, ЕАД, ООД, АД и т.н 
за 2012 г. 
 

Брой регистрирани фирми в Община Враца по правен статут за 
2012 г. 

ЕТ 39 
ЕООД 70 
ООД 16 
АД - 
ЕАД - 
Земеделски кооперации - 
ТПК - 
Събирателни дружества - 
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Други 12 
данни от Териториално статистическо бюро Враца, 2013 
 
Регистрирани фирми в Община Враца по форма на собственост - в Частния и обществен сектор- 
регистрирани субекти по дейности, в обществения сектор- регистрирани субекти по дейности и 

Структура на регистрираните активни стопански субекти за 2012 г. 
 Брой регистрирани 

фирми в Община 
Враца по форма на 
собственост и по 

дейности в Частния 
сектор 

За 2012 г. 

Брой регистрирани 
фирми в Община 
Враца по форма на 
собственост и по 

дейности в 
Обществения сектор 

За 2012 г. 
Селско, ловно и горско стопанство - - 

Добивна и преработваща 
промишленост 

1 - 

Производство и разпределение на 
електрическа и  топлинна енергия, газ 
и вода 

- - 

Строителство - - 

Търговия и ремонт 126 - 

Хотели и ресторанти - - 

Транспорт, складиране и съобщения 2 - 

Операции с недвижимо имущество, 
наемодателна дейност и бизнес 
услуги 

2 - 

Образование - - 

Здравеопазване и социални дейности - - 

Други дейности, обслужващи 
обществото и личността 

6 - 

данни от Териториално статистическо бюро Враца, 2013 
 

 
Промишлените предприятия в Община Враца са специализирани главно в 

машиностроенето, металообработването, текстилната промишленост, химическо производство, 
производство на мебели, производство на строителни материали, дървообработване, 
строително-ремонтни дейности, заготовки и строително-монтажни работи, хранително-вкусова 
промишленост и др.  

Активно работещи предприятия на територията на община Враца, вписани в БУЛСТАТ 
към 06.09.2010 г. са 14217 бр. (по информация на Сиела). Структурата на фирмите по 
икономически дейности показва, че 51 % развиват дейност в областта на търговията и ремонта. 
Ангажираните със селско, ловно, горско и рибно стопанство са едва 2 %. Делът на фирмите от 
добивната и преработваща промишленост е 12% и близо до нея са заетите в хотелиерство и 
ресторантьорство.  
 
Заетите в икономиката на Община Враца по сектори се разпределят както следва:  

� Обществен сектор - 43 % и Частен сектор - 57 %. 
� В частният сектор преобладават търговските и ремонтни дейности (63 %), добивната и 

преработваща промишленост (8%), хотелиерството и ресторантьорството (7%). В обществения 
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сектор основните дейности са - образованието (37%), държавно управление и задължително 
обществено осигуряване (21%), здравеопазване и социални дейности (12%). 
 
Общинските дружества са 4: „Обредни дейности”, „Спорт и туризъм”, „Обредни дейности” и 
„Паркинги и гаражи”. 
 
Търговските дружества с общинско участие са 14: „БКС - Враца” ЕООД, „Тролейбусен 
транспорт” ЕООД, РТВ „Вестител” ЕАД, „Екопроект” ООД, Дружество по заетост ООД, МБАЛ 
„Христо Ботев”АД, ДКЦ 1- Враца, Областен диспансер за пневмофтизиатрични заболявания 
със стационар ЕООД – Враца, Областен диспансер за психични заболявания със стационар 
ЕООД – Враца, Комплексен онкологичен център ЕООД – Враца, Областен диспансер за кожно-
венерически заболявания със стационар ЕООД – Враца, Медико-техническа лаборатория по 
зъбопротезиране ЕООД – Враца, „СВЕЖЕСТ” ООД, „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. 
Враца. 
 
Компании с чуждестранно участие  
Секторите в българската икономика, които предизвикват изключително голям интерес сред 
чуждестранните и местните инвеститори са българската енергетика и комунални услуги (т.н. 
ютилитис). Тези сектори предполагат привличането на много сериозни по размер, хоризонти и 
структура инвестиционен ресурс и ноу-хау, инженеринг и мениджмънт. Като потенциални 
сектори, в които могат да се разкрият малки и средни предприятия и най-вече да се извърши 
диверсификация на съществуващи дейности са:  

� Лека промишленост (шивашката и текстилната индустрии - при които обаче има 
високо текучество и изискванията на работодателите към квалификацията на работниците е 
високо; хранително вкусовата промишленост);  

� Машиностроене;  
� Био-производство;  
� Селски туризъм.  
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5. ТРАНСПОРТ 

Биогоривата са горива, произведени от биомаса и се използват в транспорта. Те 
разнообразяват енергийния баланс и намаляват зависимостта от минерални горива.  

Основните видове биогорива са биоетанол, биодизел, биогаз, синтетични биогорива, 
биоводород, чисти растителни масла. В България най-перспективни са проекти за производство 
на етанол и биодизел. Потребените количества биодизел в България през 2010 г. възлизат на 38 
911,13 тона. В предишните две години те са били съответно 4260 т и 6566 т. 

В Община Враца съществуващите бензиностанции не са оборудвани за продажба на 
биогорива и те все още не се използват. 

 
Обществен транспорт в община Враца 

Транспортното обслужване на гражданите се извършва от фирмите: „Тролейбусен 
транспорт” ЕООД, „Автобусни превози 98” АД, „БОДИ М - Травел” ООД, Дружество по ЗЗД 
„Сдружение за Враца” и от таксиметрови автомобили. 

Поддържат се на нужното ниво транспортните връзки с всички населени места на 
територията на общината, областта и страната, въпреки че броя на превозените пътници 
намалява с всяка изминала година. Причините за това са главно в намалената икономическа 
активност на населението в Общината. 

 
5.1.Тролейбусен транспорт – осъществява се изцяло от „Тролейбусен транспорт” ЕООД – 
Враца с едноличен собственик на капитала – Община Враца. 

Автопаркът на „Тролейбусен транспорт” ЕООД – Враца е съставен от 26 броя тролейбуси 
и 1 микробус, предназначени за превоз на пътници и четири броя специализирани автомобили, 
които да поддържат техническа изправност на въздушно-контактната мрежа и самостоятелната 
дейност в сервиза. 
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От 26 броя тролейбуси, 22 броя са марка „ЗИУ”, произведени в Русия  преди 1990 г. и са  в 
експлоатация от август 1990 г. Другите 4 броя тролейбуси са марка „Икарус - Т280” 
произведени в Унгария и влезли в експлоатация през 1992 г. 

„Тролейбусен транспорт” ЕООД изпълнява около 85% от вътрешноградските линии и 
обслужва пет маршрутни линии, както следва: 

� маршрутни линии № 4 – Бл.26 – Бл. 6 – Химко с дължина на маршрута 17 км. 
� маршрутни линии № 4А – Бл.26 – Бл. 6 – кв.Медковец с дължина на маршрута 15 км. 
� маршрутни линии № 41 – Ученически комплекс – Бл. 26 – Бл. 6 – кв.Медковец с 

дължина на маршрута 17 км. 
� маршрутни линии № 17 – Бл. 26 – Бл. 41 – Химко с дължина на маршрута 16 км. 
� маршрутна линия №1 – Ученически комплекс – Блок 41 - кв. Медковец с дължина на 

маршрута 16 км. 
 
5.2. Автобусният транспорт е добре развит. Честотата на движение на превозните средства е 
съобразно нуждите от транспортна връзка с отделните населени места и съгласно утвърдените 
транспортни схеми от Общински съвет Враца с Решение 866/25.01.2011г. 

 
При спазване на изискванията в Наредба № 2 от 15.03.2002г. на Министерството на 

транспорта и съобщенията, Общината има сключени договори за извършване на обществен 
превоз на пътници с „Автобусни превози 98” АД, „БОДИ М-Травел” ООД, Дружество по ЗЗД 
„Сдружение за Враца”. 

Линиите се изпълняват от превозвачите, както следва: 
 
Превозвачи Изпълняващи се бр. линии от квотата на Община Враца по 

републиканската областната общинската  
транспортни схеми градски линии 

„Автобусни превози 98” 
АД 12 49 8 6 
 ”БОДИ М-Травел”ООД, 4 4 - - 
Дружество по ЗЗД 
„Сдружение за Враца” - - - 2 

 
5.3. Таксиметров превоз - Общински съвет Враца с Решение 266 от 27.11.2008 г. е определил 
до 400 броя таксиметрови автомобили, които да обслужват гражданите на Община Враца. 
Ежемесечно броят на таксиметровите автомобили се променя, но никога не надвишава 
определените 400. 

Таксиметровите услуги се осъществяват от няколко по-големи фирми: („Aвтотранс” –
ЕООД; СД”Алекс 10”; СД „Булсием”; „Джет Такси Враца” ООД, Корект такси), еднолични 
търговци и физически лица. 
5.4. Коли за извозване на отпадъци и коли за почистване на улици 

Извозването на отпадъци и почистването на улиците в Община Враца се извършва от 
„БКС Враца” ЕООД – търговско дружество с общинско участие. Предмет на дейност на 
фирмата е строителство, ремонтно-строителна дейност, озеленяване, ремонт на зелени площи, 
поддържане, стопанисване и ремонт на сградния жилищен фонд, строителни услуги на 
населението, поддържане чистотата на град Враца и съставните села, производство на 
декоративни дръвчета. 

 
„БКС - Враца” ЕООД разполага със следния автомобилен парк: 
 

№ Вид автомобил Брой 

1 Шкода АКВ-цистерна 1 
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2 Мерцедес 1417-цист. 1 
3 ЗИЛ 130 - цистерна 5 
4 Мултикар цистерна 1 
5 Шкода Лиаз-сметоизв 3 
6 Дениз-Сметизв. 2 
7 Исузо-Сметоизв. 1 
8 MAH-F-7 Сметосъб. 1 
9 МАН 18240 Сметос. 1 
10 Рено-Милдум-Смет. 2 
11 ГАЗ-53 Сметосъбир. 3 
12 ЗИЛ 130-Конт.воз. 1 
13 ЗИЛ 130-Самосв.СМР 4 
14 Мерцедес-Сам.СМР 1 
15 КАМАЗ-СМР 2 
  ОБЩО 29 

 
Частен транспорт в община Враца 
 

година 

вид превозно средство (брой) 

леки 
автомобили 

автобуси мотори 
товарни 
автомобили 

влекачи 

2005 1033 21 21 152 12 
2006 1333 8 29 177 20 
2007 2479 12 36 247 37 

2008 3144 17 57 289 25 
2009 2358 10 45 232 18 
2010 2387 17 47 265 81 
2011 2200 27 84 309 60 

2012 2618 6 71 319 67 
Данните са предоставени от Дирекция „Местни данъци и такси”, Община Враца по дата 
на регистрация 
 

През последните години в Община Враца рязко нарасна интензивността на движението, а 
количеството на транспортните средства се увеличи. 

Транспортът има значителен дял в замърсяването на въздуха с прах, оловни аерозоли, 
въглеродни оксиди, въглероден диоксид и ФПЧ10. За запрашаемостта на града и замърсяването 
с фини прахови частици допринасят и износените улични настилки, недостатъчната 
ефективност от прилаганите комунални дейности и силният недостиг на средства за развитие 
на модерно и ефективно комунално стопанство. 
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6. ДОМАКИНСТВА 
 
 Домакинства Семейства 

Домакинства и 
семейства 

брой лица в 
домакинст

вата 

среден брой 
членове в 

едно 
домакинство 

брой лица в 
семейство 

среден 
брой 

членове в 
едно 

семейство 

Община Враца 30 914 72 753 2.4 21 617 58 201 2.7 
гр. Враца 24 858 59 655 2.4 18 015 48 811 2.7 
с. Баница 483 1 141 2.4 314 851 2.7 
с. Бели извор 319 691 2.2 173 471 2.7 
с. Веслец 103 166 1.6 36 87 2.4 
с. Вировско 156 302 1.9 85 213 2.5 
с. Власатица 164 353 2.2 95 243 2.6 
с. Върбица 193 473 2.5 117 348 3.0 
с. Голямо Пещене 244 474 1.9 128 318 2.5 
с. Горно Пещене 201 368 1.8 104 236 2.3 
с. Девене 468 1 026 2.2 299 751 2.5 
с. Згориград 723 1 677 2.3 486 1 326 2.7 
с. Косталево 325 780 2.4 220 589 2.7 
с. Лиляче 454 851 1.9 237 551 2.3 
с. Лютаджик 77 136 1.8 38 84 2.2 
с. Мало Пещене 34 54 1.6 16 32 2.0 
с. Мраморен 327 646 2.0 169 433 2.6 
с. Нефела 221 519 2.3 132 405 3.1 
с. Оходен 133 234 1.8 60 146 2.4 
с. Паволче 285 695 2.4 114 547 2.6 
с. Тишевица 214 510 2.4 132 366 2.8 
с. Три Кладенци 327 760 2.3 192 543 2.8 
с. Челопек 204 502 2.5 155 388 2.5 
с. Чирен 401 740 1.8 200 462 2.3 

 
 
7.  УСЛУГИ 
 
7.1. Финансови институции 

� Застрахователни компании  
Застрахователните компании, които имат офиси в общинския и областен център са: Алианц 
България, БулИнс, Булгарконтрол ЕАД, Булстрад, ДЗИ - Финансова група, Общинска 
застрахователна компания и др. 

� Митническо бюро. 
 
7.2. Търговски обекти 
Във Враца има най-различни по мащаб търговски обекти вкл. и големи търговски центрове, 
хипермаркети и шоуруми. Свои филиали в града имат: Кауфланд, Билла, Технополис, 
Техномаркет, Зора, Т Маркет, Лидл (2 филиала), Пени Маркет (2 филиала), Мебели Арон и ДМ, 
Шоуруми „Хюндай”и „Рено”. 
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8. СЕЛСКО СТОПАНСТВО 

Селското стопанство се нарежда сред водещите отрасли на българската икономика с 
относителен дял в размер на 14 % от БВП. Едновременно с това то се явява и основен източник 
на препитание за около 25 % от икономически активното население. В общинската икономика 
то осигурява едва 2 % от общите приходи. Общата макроикономическа стабилизация в страната 
създава благоприятни предпоставки за успешното завършване на прехода към пазарни 
отношения и преструктурирането на редица подотрасли в селското стопанство. Същевременно 
обаче, нерешените проблеми, породени от прекомерната разпокъсаност на селскостопанските 
земи и ограничения достъп до кредити, се изправят като непреодолимо препятствие пред 
инициативата на българските инвеститори. 

В много случаи, водещите чужди инвеститори не виждат в България значим пазар на 
потребителски стоки, а трамплин към по-големите пазари в региона. От друга страна, те считат 
българския пазар за част от общия пазар на Балканите, като не правят рязко разграничение 
между отделните балкански държави. В този смисъл, регионалното сътрудничество е 
единственият правилен път за балканските държави, които сами по себе си не са особено 
атрактивни за инвеститорите, но като общ пазар ги привличат с неудържима сила, поради 
стратегическото си положение в югоизточната част на Европа 

Благоприятните почвено-климатични, географски и агроекологични условия, в съчетание 
с натрупания опит са отлична предпоставка за устойчиво развитие на ефективно и 
конкурентноспособно земеделие в страната и в частност в Община Враца. Приемането ни за 
редовен член на ЕС през 2007 г. коренно промени условията за цялостното ни икономическо 
развитие – умело съчетаване на националната ни политика с Европейската. Създават се реални 
условия за финансова подкрепа, като пазарна подкрепа, директни плащания и допълнителни 
средства за развитие на селските райони. Бъдещите насоки на областта и на селското 
стопанство чертаят приоритети като: храни, безопасност на храните, екологични стандарти и 
осигуреност на качество по цялата производствена верига. 
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През последните 10 години се очертава трайна тенденция за намаляване 
производствената дейност на аграрния сектор Количеството на общата продукция от единица 
площ и производството на повечето животински продукти намалява в сравнение с 80-те и 90-те 
години.  

Съществува силен дисбаланс между едрите и дребните/средните производители и 
преработватели. При дребните и средните земеделски производители се срещат много 
проблеми, като: много по-малък достъп до финансиране и пазари, невъзможност за закупуване 
на нова техника, което прави тяхното производство неконкурентноспособно в сравнение с 
големите. Голяма част от тези дребни и средни производители и преработватели, за да 
съществуват, излизат в сивата икономика, а други фалират, което от своя страна води до 
обезлюдяване на селските райони. Политиката на държавата и общините трябва да мотивира 
именно тези производители, като им отдава земеделските си имоти и ги стимулира за добиване 
на селскостопанска продукция, която да е конкурентноспособна и да съдейства за нейната 
реализация. Ето защо е необходимо да поддържаме земята в добро земеделско и екологично 
състояние, ограничаване на ерозионните процеси и деградацията на почвите, оползотворяване 
на отпадъците от земеделското производство, производство на биоенергия, запазване на 
генетичните ресурси и хуманно отношение към животните, повишаване ефективността на 
земеделските екосистеми, опазване на природните ресурси и т.н. Част от този земеделски и 
горски ресурс е собственост на Община Враца. 

Селското стопанство е сред водещите отрасли на българската икономика. Едновременно с 
това то е и основен източник на препитание за около 25 % от рентабилното население,  а в 
същото време осигурява едва 2 % от общите приходи. Макроикономическата стабилизация 
създава благоприятни предпоставки за завършване на прехода към пазарни отношения и 
преструктуриране на някои подотрасли в селското стопанство. По структура на земеделските 
земи и форма на собственост в общината се наблюдават като културни видове – ниви, ливади, 
пасища и трайни насаждения, а по форма на собственост – ДПФ (Държавен поземлен фонд) и 
частни земеделски земи. До настоящия момент общата земеделска земя в община Враца е в 
размер на 485 323 дка., което представлява 71.05 % от територията на общината. След 
демократичните промени големите аграрно-промишлени комплекси се разпадат и земеделските 
земи се възстановяват на старите собственици. В общината земеделската земя е възстановена и 
окончателно са приети плановете за земеразделяне на всичките 22 землища. Във всички тях са 
„Изготвени карти на възстановената собственост” и „Трасиране и въвод във владение”. 
Завършено е обединяването на цифровите модели на възстановената собственост върху 
земеделските земи и горите и земите от горския фонд. В Агенцията по кадастъра се намират 
кадастралните карти на всичките землища, както и обединените цифрови модели (в актуални 
ZEM-файлове).  

Общинска собственост са 37 871,553 дка земеделски земи, от тях 6525,230 дка са ниви, а 
останалите са ливади 1856,224 дка, пасища и мери 21949,800 дка  и други (храсти, ерозирали 
земи 7540,299 дка). Размерът на обработваемата земя в последните години остава почти 
непроменен, изменят се незначително само формите на стопанисване и обработване. От 
изнесените данни е видно, че делът на пустеещите земи е много голям. Основните причини за 
това е силната разпокъсаност на обработваемите площи при възстановяване на собствеността и 
ограничения достъп до кредити, което се явява непреодолимо препятствие пред българските 
инвеститори. 
 
8.1. Структура на стопанисваната земя 

Общо стопанисваната земеделска земя за 22-те землища на Общината е в размер на 485 
323 дка, което представлява 71,05 % от територията на Общината и е възстановена по видове 
собственост: 

� Физически лица – 415 630 дка; 
� Юридически лица – 2 528 дка; 
� Религиозни общности – 512 дка; 
� Държавен поземлен фонд – 10 080 дка; 
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� Общински поземлен фонд – 35 305 дка; 
� Останалите земи са транспортни, водни и други видове територии. 

Собственост на Община Враца са 35 305,6 дка земеделски земи. От тях 6465,5 дка са ниви, а 
останалите са ливади, пасища, мери и др. 
Общият размер на обработваемата земя през последните години остава почти непроменен. 
Изменение се наблюдава при формите на стопанисване и обработване. Основната част от 
обработваемата земя - нивите - се обработва по следния начин: 

� 92 000 дка или 33% от 11 кооперации;   
� 88 810 дка или 32 % от арендатори, сдружения и ЕТ; 
� 73 730 дка са пустеещи и тенденцията е към намаляване; 

 
8.2. Растениевъдство  

Основните култури отглеждани в Общината са пшеница, царевица и слънчоглед. Те 
заемат около 90 % от засажданите полски култури. През 2004 година са направени опити за 
сеитба експериментално на рапица, като алтернативна на слънчогледа, но поради лошите 
климатични условия, добивите са много ниски. Специализацията е предимно в зърно-
производството. 

Производството на плодове, зеленчуци и грозде, като много добре застъпени в миналото 
продукти, са изгубили своя стоков характер и се произвеждат главно в личното стопанство за 
собствени нужди. 
 
8.3. Животновъдство  

Животновъдството заема значим дял в земеделието на Общината и е съсредоточено 
основно в личния сектор. В някои населени места, особено около Балкана, то е основен 
поминък. Настъпилите след 1989 г. политически и икономически промени в България засегнаха 
чувствително животновъдния отрасъл, поради което неговото по-нататъшно развитие се 
характеризира с динамично преструктуриране. Силната разпокъсаност на земята, 
раздробяването на животновъдните ферми, липсата на достатъчно средства за механизиране и 
автоматизиране на процесите в тях, до голяма степен ограничава по-бързото и ефективното му 
развитие. Това е една от основните причини получената продукция все още да е с 
незадоволително качество, с висока себестойност и крайна пазарна цена, поради което - слабо 
конкурентна както на вътрешния, така и на външните пазари. 

От друга страна, наблюдаваното през последните години значително редуциране на броя 
животни от повечето категории, както и техния несъответстващ породен състав за ефективно 
производство на месо, е причина добитото количество да не може да задоволи потребностите 
на вътрешния пазар. Затова  възниква необходимостта от внос на месо и месни продукти. 
 
8.4. Горски територии 

Безспорно е голямото икономическо значение на горското стопанство и неговите ресурси 
за развитието на областта. Относителният дял на горския фонд е сравнително нисък в 
сравнение с другите части на страната.   

Общо площите, заети с гори в община Враца, са 153,773 дка, от които 9,638 са общинска 
собственост или 6.32 %. По данни от преди няколко години на Държавно лесничейство ново 
залесени площи на територията са 102,2 ha. Като се има предвид загубите на гори от сезонни и 
умишлени пожари и най-вече на незаконната сеч, това е съвсем недостатъчно за 
възстановяването на гората и още повече за увеличаване на горските масиви.  

Унищожаването  на горите не е само пряка икономическа загуба, но то води и до 
нарушаване на възрастовата ù структура и е важен източник за събиране на гъби, билки и 
горски плодове, развитие на ловния туризъм и екотуризма. Има и пряка зависимост между 
горските масиви и валежите. Преминаването на част от горите към частния сектор намалява 
значително възможностите на частните стопани за реално управление на горската собственост. 
Липсва необходимия финансов ресурс за инвестиции в залесяване на обезлесените и ерозирали 
терени.  
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Размерът на нарушенията в горите в последните години е застрашително увеличен. 
Нараснал е незаконният добив на дърва за горене, като най-евтин източник за отопление. 
Поради занижения контрол част от фирмите, ползващи дървесина, реализират значителни 
финансови печалби. Тези вредни дейности се улесняват и от факта, че над 80 % от горския 
фонд е държавен. Собствениците срещат редица затруднения при управление на собствеността 
си и не се подпомагат достатъчно от държавата. Общините все още са в началото на процеса по 
създаване на управленска специализирана единица с не доуточнени функции и отговорности. 
 
9. ВЪНШНА ОСВЕТИТЕЛНА УРЕДБА 

Уличното осветление е един от основните консуматори на ел.енергия за общината. 
Възможностите за приложение на ВЕИ в този сектор са чрез използване на LED осветителни 
тела с фотосоларни панели и акумулатори, с което ще се реализират съществени енергийни 
икономии. Поради високата цена на тези съоръжения, е необходимо да се търсят програми с 
грантово финансиране. 

През 2003-2004 година е извършена рехабилитация на уличното осветление в общината, 
като Проект на Плана за развитие на Община Враца 2006 – 2013 са монтирани нови 
осветителни тела.  
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II. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА И ВЪЗМОЖОСТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ПО 
ВИДОВЕ РЕСУРСИ 

 
За качеството на атмосферния въздух от голямо значение са следните климатични 

фактори: слънчево греене и сумарна слънчева радиация, температура на въздуха, влажност, 
валежи, посока и скорост на вятъра, тихо време и др. Всички тези фактори влияят на 
разсейването и преноса на емитираните вредни вещества във въздушния басейн. Централните 
части на община Враца са заети от рида „Веслец”, намиращ се в югоизточната част на 
западната Дунавска хълмиста равнина. Град Враца се намира във Врачанското поле, 
разположено в северното подножие на Врачанската планина и северните склонове на Западна 
Стара планина. Полето достига до Веслец и е с характерен наклон на север.  

Районът попада в климатично отношение към умерено-континенталната подобласт от 
Европейско- континенталната климатична област. Дните през лятото са горещи, а нощите 
прохладни. Зимата не е мразовита. Снежната покривка се задържа от средата на м. ноември до 
края на м. февруари и началото на м. март. Близостта на гр. Враца и на селата Паволче, 
Челопек, Згориград и Лютаджик до планината , оказва характерно влияние върху климата, като 
допълва в известна степен климатичните фактори с елементи на планински климат. Зоните за 
отдих и туризъм във Врачанската планина с надморска височина над 700 м. имат типичен 
планински климат – прохладно лято и трайна снежна покривка, удобна за ски до два – три 
месеца в годината (от м. януари до м. март).  

Атмосферната циркулация е от антициклонален тип и предпоставя добро състояние на 
атмосферния въздух в района. Характерна е сравнително слабата турболенция на въздушните 
маси (средната месечна скорост на вятъра е между 1.3 и 2.0 м. / сек.), която до голяма степен се 
предопределя от релефа. Неблагоприятен фактор за разсейването на вредните вещества над 
Враца, особено през есенно – зимния период са температурните инверсии, които предизвикват 
задържане на замърсени въздушни маси в приземния слой на атмосферата. 

Метеорологични условия 
Средномесечните стойности на метеорологичните параметри за района на гр. Враца са 

дадени съгласно „Климатичен справочник на България „ по данни на Метеорологична станция 
Враца. За изготвяне на програмите е използван анализ на потенциала на енергията от 
възобновяеми източници, които са налични като природен ресурс на територията на общината. 

 
2.1. Слънчева енергия 
Според региона, в който се намира общината, се определят интензивността на слънчевото 

греене и какво е средно-годишното количество слънчева радиация попадаща на единица 
хоризонтална повърхност (kWh/m2). Средногодишното количество на слънчево греене за 
България е около 2 150 часа, а средногодишния ресурс слънчева радиация е 1 517 kWh m2. Като 
цяло се получава общо количество теоретически потенциал слънчева енергия падаща върху 
територията на страната за една година от порядъка на 13.103 ktoe. Като достъпен годишен 
потенциал за усвояване на слънчевата енергия може да се посочи приблизително 390 ktoe (Като 
официален източник за оценка на потенциала на слънчевата енергия се използва проект на 
програма PHARE, BG9307-03-01-L001, „Техническа и икономическа оценка на ВЕИ в 
България”. В основата на проекта са залегнали данни от Института по метеорология и 
хидрология към БАН, получени от всичките 119 метеорологични станции в България, за период 
от над 30 години). След анализ на базите данни е направено райониране на страната по слънчев 
потенциал и България е разделена на три региона в зависимост от интензивността на 
слънчевото греене. 
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Община Враца попада в Централен източен регион – 40% от територията на страната, 

предимно планински райони. Средногодишната продължителност на слънчевото греене е от 
400 h до 1 640 h - 1 450 kWh/m2 годишно. 

Интензивността на сумарната слънчева радиация /образувана от пряка и разсеяна слънчева 
радиация/ е в пряка зависимост от височината на слънцето над хоризонта и от  прозрачността 
на атмосферата, характеризирана главно чрез облачността. Сумарната слънчева радиация има 
характерен дневен и годишен ход с максимум по обяд и през лятото при напълно ясно небе. За 
територията на общината сумарната годишна слънчева радиация е около 5200 MJ/м2. 
Слънчевото греене като продължителност е различно през различните сезони и зависи от два 
основни фактора - режим на облачност и продължителност на деня. Средногодишната 
продължителност на слънчевото греене е около 2200 часа. Облачността има максимум през 
зимните месеци /среден бал 7,1/, което намалява около 72% притока на топлина към земната 
повърхност. 

На следващата карта е представен потенциалът на слънчевата радиация при оптимално 
наклонени фотоелектрични модули в kWh/м2. 

 
Източник: PVGIS CM-SAF, JRC 
Потенциал на слънчевата радиация при оптимално наклонени повърхности (kWh/м2) 
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В рамките на проекта EnviroGrids, финансиран от Седма рамкова програма (FP7) на 
Европейската комисия, са създадени карти с енергийния потенциал на вятъра и слънцето на 
територията на Република България. При изчисленията са взети предвид ограничения, които не 
позволяват или разрешават при специални режими изграждането на вятърни и фотоелектрични 
електрически централи. Следните ограничения са взети под внимание: 
Натура 2000, включваща 

� Директива за птиците 2009/147/EC 
� Директива за местообитанията 92/43/EEC 
� Националното и европейското законодателство не забраняват изрично изграждането 

на вятърни или слънчеви електрически централи в защитени територии, но тези територии са 
включени в изчисленията, за да се обозначи специалния режим при изграждането на такива 
източници на енергия. 

Защитени територии според националното законодателство, предоставени от 
Министерство на околната среда и водите, включващи всички нива на защитеност. 

Данни за ползваемостта на земята (CORINE 2006), предоставени за широк достъп от 
Агенцията по околна среда към Европейската комисия. 

Цифров модел на терена, който предоставя данни за релефа на терените и визуализира 
местата, където е физически невъзможно да бъдат изградени електрически централи. 

На следващата карта е представен потенциалът на слънчевата енергия на общинско ниво, 
който отчита всички споменати по-горе ограничения. 

 
Източник: проект EnviroGrids, FP7, 2012 
Потенциал на слънчевата радиация в MW на общинско ниво 

От картата по-горе се вижда, че Община Враца влиза в графата с потенциал между 100 – 
517 MW, което се дължи на възможността да се оползотворяват покривните пространства за 
производство на електричество и/или гореща вода за битови нужди. 

До този момент не е обсъждана възможността за оползотворяване на покривните 
пространства на общинските сгради за производство на електроенергия или енергия за топла 
вода. Въпреки това Община Враца има желание да реализира мерки за производство на енергия 
чрез тази технология. 
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На следващата карта са визуализирани подходящите места на територията на Република 
България за изграждане на фотоелектрични централи или оползотворяване на слънчевата 
енергия чрез покривни инсталации за производство на електричество и/или топла вода.  

 
Източник: проект EnviroGrids, FP7, 2012 
Подходящи места за оползотворяване потенциала на слънчевата радиация за производство на 
енергия, отчитайки всички поставени ограничения 
 

Забелязва се съсредоточаване на потенциала в градските части на територията на страната. 
Това се дължи на възможността да се използва максимално ефективно пространството в града, 
където ще се потребява произведената енергия, а земеделските земи да се използват за 
производство на земеделска продукция вместо да се превърнат в неизползваема площ, заради 
инсталация на ВЕИ. 

Метеорологични условия 
Средномесечните стойности на метеорологичните параметри за района на гр. Враца са 

дадени съгласно „Климатичен справочник на България” по данни на Метеорологична станция 
Враца. 
 
Температура на въздуха 
Таблица Средномесечна и средногодишна температура, оС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год. 

-1,9 0,6 11,6 16,4 19,8 22,2 22 17,8 15,4 12 6,2 1 11,1 

Таблица Средномесечна и средногодишна  максимална температура , оС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год. 

1,9 4,8 9,6 16,8 21,6 25,4 28,1 28,4 24,2 17,3 10,1 4,5 16 

Таблица Средномесечна и средногодишна  минимална температура , оС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год. 

-5,3 -3,1 0,9 7 11,5 14,8 16,7 16,4 12,8 7,9 3,1 -1,8 6,7 
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Средногодишната температура на въздуха е 11.1оС. Средногодишната максимална 
температура на въздуха е 16.0оС, а минималната средногодишна температура на въздуха за 
района на гр. Враца – 6.7оС. Средномесечната амплитуда на въздуха е 9.3оС. Средномесечната 
относителна влажност на въздуха е 72 %.  

Климатичните особености в Община Враца са блогоприятни за фотоволтаични 
инсталации. 

На покривите на частни жилища има инсталирани единични термосоларни системи. 
Липсват термосоларни инсталации в общинския сектор.  

В община Враца са изградени: 
� Стационарна фотоволтаична електроцентрала в град Враца, местност Коломановото, с 

инсталирана мощност 10 MW. С решение на Държавната комисия за енергийно и водно 
регулиране (ДКЕВР) № РД-177 от 24.09.2012 г. на „Eкоенерджи Солар” ЕООД е разрешено да 
започне осъществяване на лицензионната дейност по издадената лицензия № Л-390 от 
03.09.2012 г. за „Производство на електрическа енергия”. Прогнозното средно годишно 
количество произведена енергия за 2013 година е в размер на 11 695 MWh, при намаление в 
годините средно с 0.8 %. Финансирането е в размер на 48 353 хил. лева и е 100 % собствен 
капитал на „Eкоенерджи Солар” ЕООД. 

� Стационарна фотоволтаична електроцентрала в град Враца, местност Коломановото, с 
инсталирана мощност 15 MW. С решение на Държавната комисия за енергийно и водно 
регулиране (ДКЕВР) № РД-176 от 24.09.2012 г. на „Екосолар” ЕООД е разрешено да започне 
осъществяване на лицензионната дейност по издадената лицензия № Л-391 от 03.09.2012 г. за 
„Производство на електрическа енергия”. Прогнозното средно годишно количество 
произведена енергия за 2013 година е в размер на 17 549 MWh, при намаление в годините 
средно с 0.8 %. Финансирането е в размер на 72 739 хил. лева и е 100 % собствен капитал на 
„Екосолар” ЕООД. 

� Фотоволтаичен парк, разположен върху покривната конструкция на производствено 
хале на РМЗ „Михайлов”-ЕООД, с инсталирана мощност 64 КW. Обектът е въведен в 
експлоатация на 18.06.2012. Финансирането е 100 % собствен капитал. 
 
Към настоящият момент, в община Враца има издадени следните документи, свързани с 
използване на ВЕИ от слънчева енергия: 

� Разрешение за строеж № 38 от 10.02.20112 г. за изграждане на фотоволтаична система, 
разположена върху покрива на склад за промишлени стоки в местността „Джуджански поток”, 
у.п.и. I-2, масив 625, с мощност 180 KWp. 

� Разрешение за строеж № 39 от 10.02.20112 г. за изграждане на фотоволтаична система, 
разположена върху покрива на склад за промишлени стоки в местността „Джуджански поток”, 
у.п.и. II-4, масив 625, с мощност 180 KWp. 

� Разрешение за строеж № 40 от 10.02.20112 г. за изграждане на фотоволтаична система, 
разположена върху покрива на склад за промишлени стоки в местността „Джуджански поток”, 
у.п.и. III-6, масив 625, с мощност 180 KWp. 

� Разрешение за строеж № 41 от 10.02.20112 г. за изграждане на фотоволтаична система, 
разположена върху покрива на склад за промишлени стоки в местността „Джуджански поток”, 
у.п.и. IV-9, масив 625, с мощност 180 KWp. 

� Разрешение за строеж № 42 от 10.02.20112 г. за изграждане на фотоволтаична система, 
разположена върху покрива на склад за промишлени стоки в местността „Джуджански поток”, 
у.п.и. V-8, масив 625, с мощност 180 KWp. 

� Разрешение за строеж № 43 от 10.02.20112 г. за изграждане на фотоволтаична система, 
разположена върху покрива на склад за промишлени стоки в местността „Джуджански поток”, 
у.п.и. VI-7, масив 625, с мощност 180 KWp. 

� Разрешение за строеж № 44 от 10.02.20112 г. за изграждане на фотоволтаична система, 
разположена върху покрива на склад за промишлени стоки в местността „Джуджански поток”, 
у.п.и. VII-11, масив 625, с мощност 180 KWp. 
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� Разрешение за строеж № 38 от 10.02.20112 г. за изграждане на фотоволтаична система, 
разположена върху покрива на склад за промишлени стоки в местността „Джуджански поток”, 
у.п.и. IX-12, масив 625, с мощност 180 KWp. 

 
2.2. Вятърна енергия 
Вятърната енергетика има незначителен принос в брутното производство на 

електроенергия в страната. През 2001 г. от вятърна енергия са произведени 35 MWhе (3 toe), 
през 2003 г. - 63 MWh (5.4 toe), а през 2004 г. -707 MWh (60.8 ktoe). Това показва, че 
развитието на вятърната енергетика в България се ускорява.  

Оценка на потенциала на ветровата енергия 
Критериите, на базата на които се прави оценка на енергийния потенциал на вятъра, са 

неговата посока и средногодишната му скорост. За целите на програмата са използвани данни 
от проект BG 9307-03-01-L001, „Техническа и икономическа оценка на ВЕИ в България” на 
програма PHARE, 1997 година, получени от Института по метеорология и хидрология към БАН 
(119 метеорологични станции в България, регистриращи скоростта и посоката на вятъра). 
Данните са за период от над 30 години и са от общ характер. На тази база е извършено 
райониране на страната по ветрови потенциал, 

 
Картосхема на ветровия потенциал в България 

На територията на България са обособени четири зони с различен ветрови потенциал, но 
само две от зоните представляват интерес за индустриално преобразуване на вятърната енергия 
в електроенергия: 5-7 m/s и  >7 m/s. 

Тези зони са с обща площ около 1 430 km2, където средногодишната скорост на вятъра е 
около и над 6 m/s. Тази стойност е границата за икономическа целесъобразност на проектите за 
вятърна енергия. Следователно енергийният потенциал на вятъра в България не е голям. 
Бъдещото развитие в подходящи планински зони и такива при по-ниски скорости на вятъра 
зависи от прилагането на нови технически решения.  

Въз основа на средногодишните стойности на енергийния потенциал на вятърната енергия, 
отчетени при височина 10 m над земната повърхност, на територията на страната теоретично 
са обособени три зони с различен ветрови потенциал: 

Община Враца попада в Зона А: зона на малък ветроенергиен потенциал – включва 
равнинните части от релефа на страната (Дунавската равнина и Тракия), долините на р. Струма 
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и р. Места и високите полета на Западна България. Характеристики на тази зона са: 
� Средногодишна скорост на вятъра: 2-3 m/s; 
� Енергиен потенциал: 100 W/m2 ; (т.е. по-малко от 1 500 kWh/m2 годишно); 
� Средногодишната продължителност на интервала от скорости ∑ τ 5-25 m/s в тази зона е 

900 h, което представлява около 10% от броя на часовете през годината (8 760 h).  
Средногодишната скорост на вятъра не е представителна величина за оценката на вятъра 

като източник на енергия. За да се направят изводи за енергийните качествата на вятъра, е 
необходимо да се направи анализ на плътността на въздуха и на турбулентността в около 
800 точки от страната. В резултат на данните от направените измервания на височина 10 m 
над земната повърхност е извършено райониране на страната. 

 

Картосхема на плътността на енергията на вятъра на височина 10 m над земната повърхност. 

Вятърът е от особено голямо значение за естественото пречистване на въздуха и 
разсейването на локалните приземни концентрации на вредности на по-голяма площ и 
намаляването на техните стойности до допустимите. От основните му характеристики- посока и 
скорост, зависят посоките и разстоянията до които достигат със съответната концентрация 
праховите и газови вредности. От тази гледна точка  от съществено значение е броят на дните с 
малка скорост на вятъра, когато приземната концентрация на вредни вещества достига 
максимални стойности. 

За оценка на възможното замърсяване на въздуха се използва понятието „потенциал на 
замърсяване на въздуха”. Той се явява функция от метеорологичните и топографски параметри, 
които обуславят преноса и разсейването на замърсителите. Въз основа на скоростта на вятъра 
се различават четири степени на потенциал на замърсяване: 

� нисък потенциал – 0-25% от случаите с вятър при скорост до 1 м/с 
� нисък потенциал – 26 –50% от случаите с вятър при скорост до 1 м/с  
� висок потенциал – 51-75% от случаите с вятър при скорост до 1 м/с  
� висок потенциал – 76-100% от случаите с вятър при скорост до 1 м/с  
По този показател, община Враца се характеризира с висок потенциал на замърсяване, тъй 

като в 72% от дните, вятърът е със средната скорост между 0 и 1 м/с. 23 % от дните са със 
скорост на вятъра между 2 и 5 м./сек. и 4,7 % - със скорост по-голяма от 5 м./сек. Само през 
пролетния сезон процентът на безветрие е под 70%, за останалите сезони този процент е над 70. 
Общо 264,1 дни от годината може да се каже, че има безветрие. В обобщение, от климатична 
гледна точка най-неблагоприятен за качеството на въздуха е зимният сезон, когато е най-голям 
процентът на тихото време и  най-голям броя на дните с мъгли и ниското количество слънчева 
радиация, което обуславя турбулентен топлинен поток. Всички тези фактори водят до 
задържане на замърсителите от местни източници в приземния въздушен слой. 
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Потенциал на вятърна енергия в България 
 
На следващата фигура е представена карта на територията на страната, където са означени 
подходящите места за изграждане на електрически централи за производство на енергия от 
вятъра. 

 
Източник: Резултати по проект EnviroGrids,FP7 
Енергиен потенциал на вятъра – всички подходящи места за изграждане на съоръжения за 
производство на енергия от вятър, при всички поставени ограничения 
Към настоящият момент в община Враца има издадени следните документи, свързани с 
използване на ВЕИ от вятърна енергия: 
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� Ветроенергиен парк на „Гамеса България” ЕООД София – предварително проучване. С 
решение № 148 от 24.04.2012 на Общински съвет Враца е дадено предварително съгласие за 
изграждане на ветроенергиен парк върху поземлени имоти, публична общинска собственост: 
п.и. 086096, 086075,086051, и 086068 в землището на село Чирен, п.и. 000639, 000628, 000624 и 
000289 в землището на село Баница. Главният архитект на Община Враца е одобрил схема за 
разполагане на ветроизмервателната мачта в п.и. 086501. 

 
2.3. Водна енергия 
По - значими отводнителни артерии в общината са реките Скът, Лева /Въртешница/, 

Рибене, Черна и р. Моравишка, вливаща се в р. Искър под гр. Мездра. Общата дължина на 
главната речна мрежа възлиза на около 98 - 110 км. 

Повърхностни води в община Враца 
Територията на община Враца попада в Черноморската водосборна област, Подобласт на 

директно оттичане към р. Дунав, Дунавски водосборен район. 
Количеството на повърхностните води на общината се изчислява като сума от 

повърхностните води, които се генерират на територията й главно от валежи и количеството 
води, влизащи в общината чрез реките. Средните количества на валежите са между 500 – 550 до 
1000 мм годишно. Поради характерните геоложки условия и хидрогеоложки строеж, районът на 
община Враца е сравнително беден на водоизточници. Средната гъстота на речната мрежа е в 
границите от 0.73 до 0.30 км./кв.км., като за р. Скът тя е още по-малка - 0.27 км./кв.км. От 
територията на общината водят началото си много ручеи и потоци, даващи началото на 
следните по-големи реки: р. Въртешница /Лева/ с приток р. Дъбника, р. Рибене, р. Ботуня, р. 
Черна, приток на р. Ботуня, р. Скът, р.Косталевска и др. Посочените реки формират част от 
долното поречие на р. Огоста. 

Река Лева и р. Дъбнишка са част от водосбора на р. Ботуня – един от най-големите 
притоци на р. Огоста. Водосборната област на тези реки до водохващане „Вратцата” и до яз. 
„Дъбника” е планинска и попада в северозападните склонове на Врачанския балкан. 
Залесеността във високата й част достига до 80 %.  

Относителният дял на р. Ботуня е 23 % от водосбора на р. Огоста, а относителния дял на р. 
Лева във водосборната площ на р. Ботуня е 40 %. Двете реки оказват съществено влияние върху 
оттока на главната река Огоста, особено в средното и долното й течение. Река Дъбнишка извира 
на 3 км. североизточно от гр. Враца, като още на 1 километър е построен язовир „Дъбника”, 
водите от който се използваха за нуждите на охлаждащата система на Ф „Химко” АД и за 
напояване. След дигата на язовира е същинското начало на р. Дъбника . Пречистените 
отпадъчни води от Пречиствателната станция за отпадъчни води на гр. Враца също се заустват 
в р. Дъбника чрез открит канал /300 м./. Водосборната област на яз. „Дъбника” обхваща 16 кв. 
км. с 623 м. средна надморска височина и 22 % среден наклон. Годишният отток на р. 
Дъбнишка при отвора на язовира при обезпеченост 25 %, 50 %, 75 % и 95 % възлиза съответно 
на 7.79, 6.40, 4.67 и 3.10 млн. куб. м. Язовирът попада в хълмист терен и обработваеми площи. 

На р. Лева при едноименния пролом е изградено водохващане „Вратцата” на около 2 км. 
над гр. Враца като това водохващане е предназначено за прехвърляне на води от р. Лева в яз. 
„Дъбника”, изграден за напояване на земите в района на гр. Враца. Във връзка с това е уловен и 
карстовия извор „Лудо езеро” под водохващане „Вратцата”, с дебит до 1.2 куб. м. / сек., с 
предимно валежно подхранване, водите от който при максимален дебит постъпват в 
деривационния канал. 

До пролома „Вратцата” водосборът на р. Лева е 37.8 кв. км. с 965 м. средна надморска 
височина. Речното легло на р. Лева в този участък е дълбоко врязано и покрито с едри камъни, 
чакъл и пясък. Наносният отток се преценява общо на 820 г./куб.м., от които 680 г. / куб.м. 
плаващи и 140 г./куб.м. влачени наноси. Годишният воден обем при водохващане „Вратцата” 
при обезпеченост 25 %, 50 %, 75 % и 95 % възлиза съответно на 33.3, 28.1, 22.0 и 15.9 млн. куб. 
м. Подхранването на р. Лева е предимно от валежи и карстови извори. 

Повърхностният отток на реките, потоците и суходолията в района на община Враца е 
обхванат от множество микроязовири, водите на които след задържането и изравняването им се 
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използват за различни цели. Тези язовири, макар и 17 на брой, имат много малък обем и 
локално значение за напояване, риболов и др. местни нужди. 

От инфилтрационни води се формират карстовите извори в с. Чирен, с. Лиляче, с. Баница, 
местните сезонни реки от пещера „Понора”, „ Рибине” и др. Основен водоприемник в района е 
р. Въртешница, а за селищата северно от с. Девене – р. Огоста. Основната част от 
повърхностните и речните води се акумулира в местните язовири. 

Количествените характеристики на режима на оттока на разглежданите реки са основата, 
върху която се проявяват редица други фактори , играещи значителна роля за качествената 
характеристика на водите им. 

Река Въртешница /Лева/ от извора до с. Згориград е първа категория водоприемник, след с. 
Згориград до гр. Враца – втора категория и от гр. Враца до вливането в р. Ботуня – трета 
категория. Река Дъбнишка след яз. Дъбника до вливането си в р. Лева е трета категория 
водоприемник. Река Скът от извора до с. Веслец е първа категория, след с. Веслец до гр. Бяла 
Слатина – втора категория и при вливането си в р. Огоста – трета категория.  

В Община Враца няма условия за изграждане на ВЕЦ и мВЕЦ. 
 
2.4. Геотермална енергия  
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Оценки – Щерев, Пенев и др. Теоретичен потенциал TJ/год. (Икономически  

  форум за югоизточна Европа, София, 2001 г.) 

Достъпен потенциал на геотермалната енергия в България по региони 

Достъпен потенциал за геотермални ресурси 

Регион 
Достъпна 
мощност 

Достъпен потенциал, Иконом. Форум, 
София 2001 г. 

 MW ktoe/год. 

Северозападен Видин 8.3 5.6 

Северен централен Русе 70.2 55.8 

Североизточен Варна 126.7 107.4 

Югоизточен Бургас 14.4 12.7 

Южен централен Пловдив 103.8 81.0 

Югозападен София 115.9 87.1 

ОБЩО 439.3 349.6 
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Оценките на използването на геотермална енергия у нас, направени от различни 
институти и колективи са близки по стойности. 

Осреднената стойност на годишно производство е ~428 GWht; 36.8 ktoe 
При масирано инвестиране в нови дълбочинни сондажи и извличане на цялото количество 

достъпна геотермална енергия след реинжектиране, би могло да произведе около 10% от 
необходимото количество топлинна енергия за 2015 година. 

На фона на сегашното състояние на използването на геотермалната енергия, определянето 
на целта „Чрез реализиране на проектите да се усвои над 25% от достъпния потенциал за 
директно производство на топлинна енергия до 2015 година”, е напълно реална. 

 
Термопомпи 

Високата ефективност на използване на земно и водносвързаните термопомпи ще определи 
нарастващо използване от 4 -5% годишно сега,  до над 11%  след 2009 г.  
 
Преимущества 

� Висок коефициент на енергийно преобразуване (4 - 6); 
� Висок коефициент на използване до 0.58 за сега  действащите системи; 
� Ниска себестойност на произвежданата топлинна енергия, ~6.1€/GJ; ~0.26€/koe; 

~26€/GCal; 
� Сигурен комфорт на обитаване на отопляваните и охлажданите сгради и помещения; 
� Няма отделяне на f CO2, SO2 and NOx. 

Недостатъци: 
� В зависимост от състава на водата, е възможна повишена корозия на междинните 

топлообменници. Наложителна тяхна замяна на всеки 6-7 години при експлоатация; 
� Отделяне на накипи по повърхностите на топлообменниците; 
� Силна зависимост между произвежданата топлинна енергия и дебита на подпочвената 

вода. 
Отговорности, цели, мерки и действия на изпълнителната и общинските власти за 
усвояване геотермалния потенциал. 

Оползотворяването на геотермалната енергия, изграждането на геотермални централи 
и/или централизирани отоплителни системи, изисква значителни първоначални инвестиции за 
изследвания, сондажи, енергийни съоръжения, спомагателно оборудване и разпределителни 
мрежи. Производствените разходи за електроенергия и топлинна енергия са по-ниски от тези 
при конвенционалните технологии. Същественото е, че коефициента на използване на 
геотермалния източник може да надхвърли 90%, което е недостижимо при другите технологии. 
Амортизационният период на съоръженията е около 30 години, докато използването на 
енергоизточника може да продължи много по-дълго. 

 
2.5. Енергия от биомаса 

Използване на биомасата 
От всички ВЕИ, биомасата (дървесината) е с най-голям принос в енергийния баланс на 

страната. През 2008 година биомасата е представлявала 3.5% от ПЕП и 7.6% от КЕП. 
Енергията, получена от биомаса е 2.8 пъти повече от тази, получена от водна енергия. 
Енергийният потенциал на биомасата в ПЕП се предоставя почти на 100% на крайния 
потребител, тъй като липсват загубите при преобразуване, пренос и дистрибуция, характерни за 
други горива и енергии. Делът на биомасата в КЕП към момента е близък до дела на природния 
газ. Следователно влиянието й върху енергийния баланс на страната не бива да се пренебрегва. 
На фона на оценката на потенциала от биомаса може да се твърди, че употребеното за 
енергийни нужди количество биомаса в страната не е достигнало своята максимална стойност. 
Трябва да се вземе под внимание, че битовият сектор сега е основния консуматор (86%) на 
биомаса (почти изцяло дърва за огрев) в страната. За периода 1997-2004 г. употребата на 
биомаса в битовия сектор се е увеличила 3,4 пъти, докато употребата на почти всички останали 
горива и енергии е намаляла. 
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Потенциал на биомасата в Р България 
Оценката на потенциала от биомаса изисква изключително внимателен и предпазлив 

подход, тъй като става дума за ресурси, които имат ограничен прираст и много други ценни 
приложения, включително осигуряване прехраната на хората и кислорода за атмосферата. 
Затова подходът е да се включват в потенциала само отпадъци от селското и горско стопанство, 
битови отпадъци, малоценна дървесина, която не намира друго приложение и отпада по 
естествени причини без да се използва, както и енергийни култури, отглеждани на пустеещи 
земи и т.н. 

Нарастващата енергийна употреба на дървесината в страната се дължи основно на ниската 
й цена и незначителните инвестиции за примитивните съоръжения, които сега се използват, за 
трансформирането й в топлинна енергия. Провежданата досега ценова политика, както и 
влиянието на международните енергийни пазари, доведе до непрекъснатото покачване на 
цените на дребно на течните горива и природния газ, както и на електрическата и топлинна 
енергия и оказа силен натиск върху потребителя в полза на преориентирането му към 
дървесина. Експертните прогнози показват, че използването на дървесина и нейните 
производни (при определени условия) ще продължи да бъде икономически изгодно. Разликата в 
цените на дървесината и останалите горива ще се запази или даже ще се увеличи, тъй като 
биомасата е местен и възобновяем ресурс. 

Дървата за огрев се използват за директно изгаряне в примитивни печки с нисък КПД (30-
40%) самостоятелно или съвместно с въглища. Броят на употребяваните в домакинствата 
съвременни котли е все още незначителен поради ограничени финансови възможности. 
Използването на съвременни котли може да повиши до два пъти полезното количество 
топлина, получавано от дървата за огрев, което е равностойно на двукратно увеличаване на 
потенциала без да се увеличава потреблението. 

В България няма масова практика на използване на надробена на трески дървесина 
(дървесен чипс). В малки мащаби се произвеждат брикети и пелети, но това производство 
търпи непрекъснато развитие, поради развиващите се технологии за тяхното изгаряне. 
Автоматизацията на процесите при използване на пелети се доближава до нивото на 
автоматизация на газовите инсталации. 

Останалото количество, използвана днес биомаса са индустриалните отпадъци, 
оползотворявани в предприятията, където се образуват. Дървесните отпадъци с ниска влажност 
се използват предимно в самите предприятия за производство на пара за технологични нужди и 
за отопление. 
Възможности за разширяване на употребата и повишаване на ЕЕ при използване на 
биомасата в България 

България притежава значителен потенциал на отпадна и малоценна биомаса (над 2 Mtoe), 
която сега не се оползотворява и може да се използва за енергийни цели. Технико-
икономическият анализ показва, че използването на биомаса в бита и за производство на 
топлинна енергия е конкурентоспособен възобновяем източник на традиционните горива, с 
изключение на въглищата и има значителни екологични предимства пред всички традиционни 
горива. 

Използването на биомасата за производство на електроенергия отстъпва по икономически 
показатели на вносните и евтините местни въглища, ядрената и водната енергия. 

� Преработване на отпадъчна и малоценна дървесина и селскостопански 
растителни отпадъци. 

Неизползваните отпадъци от дърводобива и малоценната дървесина, която сега се губи 
без да се използва, могат да бъдат усвоени само след раздробяване на трески или преработване 
в дървесни брикети или пелети след пресоване и изсушаване. Производството на трески има 
значително по-ниски разходи от това на брикети и пелети, при което се изисква предварително 
подсушаване на дървесината и e необходима енергия за пресоване. 

Голям неизползван потенциал имат селскостопанските растителни отпадъци. За балиране и 
транспорт на сламата има подходяща технология. Необходимото оборудване в голяма степен е 
налице и днес не се използва с пълния си капацитет. Засега няма опит и специализирано 
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оборудване за събиране, уплътняване и транспорт на стъбла от царевица, слънчоглед и др., но 
този проблем може да бъде решен в кратки срокове без големи разходи. 

За отпадъците от лозята и овощните градини може да се използва оборудването, което ще 
надробява отпадъците от горското стопанство. 

Производството и вноса на съоръжения за преработка на биомаса с цел понататъшното й 
използване за енергийни цели, трябва да бъде стимулирано по всички възможни начини от 
държавата. 

� Въвеждане на съвременни инсталации за изгаряне на отпадъчна и малоразмерна 
дървесина и селскостопански отпадъци 

За отопление на домакинствата през 2008 г. са били използвани 27 ktoe течни горива и 176 
ktoe електроенергия, част от които могат да бъдат заменени с биомаса. Заедно с тенденцията за 
увеличаване употребата на дърва за отопление в бита, интерес представляват и по-мащабни 
проекти с по-мощни и съвременни инсталации за изгаряне. Много изгодно е и заместването на 
течни горива, използвани за отопление в училища, болници и други консуматори в сферата на 
услугите, особено в обекти в близост до горски масиви. През 2008 година потреблението на 
скъпи течни горива в сектора на услугите е било 61 ktoe. От друга страна е известно, че тези 
обекти не се отопляват нормално. Освен намаляване емисиите на вредни вещества в 
атмосферата, използването на дървесина, като по-евтино гориво, във всички споменати обекти, 
ще доведе до икономия на средства, които могат да бъдат използвани (ако бъдат създадени 
законови възможности) за изплащане на направените инвестиции в необходимите съоръжения, 
а след това (в някои случаи едновременно) за възстановяване на топлинния комфорт в тези 
сгради. 

� Приоритетно изграждане на когенерационни инсталации на биомаса 
Не бива да се подценява и използването на дървесината и сламата за комбинирано 

производство на топлина и електрическа енергия, но за изграждането на нови централи са 
необходими значителни инвестиционни разходи. В много случаи обаче дървесните и 
растителни отпадъци могат да бъдат оползотворени в съществуващи централи, които сега 
употребяват природен газ и мазут, към които да се изгради допълнително инсталация за 
изгаряне на биомаса. В този случай ще се използват всички съоръжения на централата (топло-
преносна мрежа и съоръжения за производство на електроенергия), които изискват големи 
инвестиции. В тези централи заместването на природен газ и течни горива ще има значителен, 
както икономически, така и екологичен ефект. 

Заместването на въглища в централи за когенерация може да има само екологичен ефект, 
но ще оскъпи произвежданите топло и електроенергия. 

Отстраняването на законови, институционални и организационни пречки пред 
реализирането на подобни проекти ще бъде особено ефективно. 

� Оползотворяване на индустриални отпадъци 
Изключително ефективна е употребата на дървесни отпадъци в предприятията, в които те 

се образуват, тъй като отпадат разходите за транспорт и събиране и се спестяват разходите за 
депониране на тези отпадъци в сметища. Произведената енергия може да се използва в 
централата или котелната на предприятието за производство на електроенергия и пара за 
технологични нужди. 

� Повишаване на КПД на устройствата за изгаряне на дърва за огрев 
Заместването на течни горива и електроенергия за отопление в бита е естествен процес, 

свързан с високите цени на тези енергоносители, който води до масовата употреба на 
примитивни и евтини печки с нисък КПД и голям разход на ръчен труд за обслужването им. 
Съвременните котли с висок КПД са сравнително скъпи. Голямо значение ще има поощряване 
на производството и използването на по-ефективни съоръжения за изгаряне на дървесина с 
малка мощност за бита. При използването на дървесина самостоятелно е възможно да се 
използват утилизатори с кондензация на димните газове и по този начин да се използва горната 
работна калоричност на дървесината което е особено полезно когато горивото е с висока 
влажност. 

Следва с предимство да се обмисли: 
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� Въвеждане на етикетиране на предлаганите на пазара съоръжения за изгаряне на 
биомаса (по подобие на влезлите вече в сила наредба за етикетиране на битови уреди по 
отношение на консумацията на електроенергия и наредба за изисквания и оценяване 
съответствието на котли за гореща вода, работещи с течни и газообразни горива по отношение 
на КПД); 

� Механизми за поощряване повишаването на ефективността на съоръжения за изгаряне 
на дървесина за отопление в бита. Например, в рамките на енергийните помощи за социално 
слаби за закупуване на твърдо гориво да се предоставят горивни устройства с висок КПД, 
утилизатори на топлината на изходящите газове за инсталиране към печки, камини, котлета с 
цел повишаване на КПД и др.; 

� Разпространяване на информационни материали във връзка с възможностите за 
реализиране на икономии в съществуващите съоръжения за изгаряне на дървесина и 
предимствата при заместването им с по-ефективни; 

� Провеждане на национална информационна кампания за технологии и съоръжения за 
ефективно използване на биомасата. 

В резултат на повишаване КПД ще бъде ограничен ръста на потребление на дърва за 
огрев при значително нарастване на заместваното количество други горива и намаляване 
разходите на домакинствата за отопление. 

Биомасата е ВЕИ и нейното използване в бъдеще ще се ползва с приоритет в целия свят. В 
България дървесината е с най-голям дял в ПЕП и КЕП от всички ВЕИ (~3 пъти по-голям от дела 
на водната енергия). Страната ни не използва напълно годишния прираст от биомаса (в това 
число на дървесината). Увеличаването на добива, както и подобряване ефективността на 
използването на биомасата вече дава и ще даде в бъдеще едновременно значителен 
икономически, социален, екологичен и политически ефект, както вътре в страната, така и от 
гледна точка на изискванията на ЕС за повишаване на дела на ВЕИ за достигането на 
индикативните цели. Увеличаване на използването на биомаса за енергийни цели ще доведе до 
икономия на електроенергия и скъпи вносни горива и води до намаляване на енергийната 
зависимост на страната. 
Икономия на скъпи вносни горива 

Икономически изгодно е заместването на най-скъпите течни горива (дизелово гориво, 
промишлен газьол, леко корабно гориво) и електроенергия за отопление в бита и в обществени 
сгради с биомаса. След това подлежат на заместване мазут и природен газ в топлофикационни 
централи. Повишаване цените на течните горива за транспорта се очаква в близко бъдеще да 
направи конкурентноспособно производството на биогорива. 

Биомасата ще създаде силно конкурентна среда, както за топлинната енергия, 
произвеждана от топлофикационните предприятия, така и за течните горива в транспорта. Това 
ще се отрази във формирането на по-пазарна среда за тяхното функциониране. Главната 
конкуренция ще бъде между биомасата и природния газ, тъй като той е в основата не само на 
разрастващата се битова газификацията, но и на комбинираното производство на енергия. 
Намалената употреба на течни горива и природен газ ще се отрази положително върху външно-
търговския баланс и енергийната независимост на страната. 
 
2.6. Използване на биогорива в транспорта 
Биогорива – обща информация и ползи  

Все още на биогоривата се гледа като на алтернатива на конвенционалните горива. Но 
постоянно нарастващите цени на изкопаемите горива, тяхната практическа изчерпаемост и 
глобалните цели за намаляване емисиите на парникови газове и опазване на околната среда, 
поставят биогоривата на една нова позиция – горивa на бъдещето. Те се получават чрез 
обработка на биомаса, която от своя страна е възобновяем източник. Биогоривата могат да 
заместят директно изкопаемите горива в транспортния сектор и да се интегрират в системата за 
снабдяване с горива.  

Нарастването на търсенето на петрол, най-вече за транспортния сектор, намаляването на 
залежите в Световен мащаб, добивът на суров петрол от трудно достъпни залежи, водят до 



 

 101

формиране на стратегическите цели на Зелената книга на Европейската комисия „Към 
европейска стратегия за сигурност на енергийните доставки” и Бялата книга „Енергия за 
бъдещето – възобновяеми енергийни източници”. Зелената книга поставя като основна цел до 
2020 г. 20% от конвенционалните горива в сектор транспорт, да бъдат заменени с „нови 
енергийни източници” - биогорива, природна газ, водород или други алтернативни горива, 
получени по екологично чист начин. 
Биодизелът, като алтернатива на конвенционалното дизелово гориво е един много 
перспективен продукт. Неговото все по-широко навлизане в нашия бит се обуславя от редица 
предпоставки - изменението на световния климат, отслабващите сили на природата в борбата й 
със замърсяването, изчерпването на традиционните енергийни източници, опасността от войни 
и др.  

Биодизел е гориво, произведено от биологични ресурси различни от нефт. Биодизел може 
да се произвежда от растителни масла (в зависимост местонахождението на производството 
това, което е традиционна култура за континента за Южна и Северна Америка от соя, за Европа 
от рапица и слънчоглед, за Азия от кокос) или животински мазнини и се използва в 
автомобилни и други двигатели. Това е най-перспективното и екологично чисто гориво. 
Биодизел се произвежда също и от използвани мазнини. Биодизелът подобрява работата на 
двигателя, увеличава мощността му, не съдържа сяра, намалява разхода на гориво и не на 
последно място - биодизелът е по-евтин от конвенционалния дизел, тъй като не се облага с 
акциз. Изгарянето на този вид гориво в цилиндъра на двигателя не е съпроводено с 
образуването на нагар и отделянето на т.н. сажди. Най-големите предимства на това гориво са: 
добиване от ежегодно възобновяеми източници; на практика не замърсява околната среда. 
Използване  
Биодизелът може да се използва като чист биодизел (означение В100) или може да се смесва с 
петродизел в различни съотношения за повечето модерни дизелови мотори.Най-популярната 
смеска е 30/70. Като 30% е Биодизелът а 70% е петродизел. Чистият биодизел (В100) може да 
бъде наливан директно в резервоара за гориво. Както и петродизела, биодизелът през зимата се 
продава с добавки предпазващи горивото от замръзване.  
Важно е да се знаят следните факти за биодизела:  

� Биодизелът отделя само толкова въглероден двуокис, колкото е необходим при растежа 
на растенията.  

� Биодизелът не съдържа сяра, следователно не създава опасност от киселинни дъждове, 
унищожаване на горите и др.  

� Биодизелът се разгражда бързо биологично и намалява посредством това опасността 
при транспорт, съхраняване и използване за почвите и подпочвените води.  

� Биодизелът и конвенционалният дизел могат да се смесват безпроблемно.  
� Биодизелът има по-добри смазочни качества и намалява износването на мотора.  
� Биодизелът при своята употреба намалява изискванията към моторните масла по 

отношение на съдържание на основи в тях.  
Биоетанол: представлява биогориво в течно агрегатно състояние, получено от растителна маса 
чрез процес на ферментация на въглехидрати (например брашно от зърнени култури, картофено 
нишесте, захарно цвекло и захарна тръстика). Произвежда се от царевица, ечемик, захарна 
тръстика и др. Необходимостта от разработка на биоетанол е продиктувана както от високите 
цени на петрола, така и от съображението за намаляване на замърсяването при добива и 
преработката на петрол, така и от специална европейска директива, която има за цел да увеличи 
използването на биогорива в страните от общността. В документа е предвидено, че всички 
страни членки трябва да увеличат използването на биогорива до 5.75% от общата си 
консумация на горива до 2010 г. Освен това в ЕС действа и регламент с препоръчителен 
характер, който предвижда от 2007 г. петролните рафинерии да закупуват биоетанол и да го 
смесват с традиционния бензин в съотношение 2% към 98%.  

Предимствата на биоетанола са, че той е възобновяем енергиен източник, дава по-добри 
резултати чрез високото число на октана и ефективната работа на двигателя. Намалява 
вредните емисии отделяни в атмосферата и запазва образуването на озон. Биоетанола е без 
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токсични съставни части и без съдържание на сяра и има безотпадно производство. Като 
вторичен продукт от производството на биоетанол е шлемпата – или зърнената каша, която е 
предпочитан фураж при угояването на едър рогат добитък /месодаен и млекодаен/, свине, 
свине-майки, овце и в някои варианти при отглеждането а птици.  

Селското стопанство е един от основните отрасли и заема относително голям дял в 
общинската икономика на Община Враца. То е важен източник на доходи и заетост и ще играе 
важна роля за развитието на района и в бъдеще.  

На базата на извършено изследване на климатичните, геоложки и почвени 
характеристики в района на община Враца може да се каже, че земите са подходящи за 
отглеждане на широк набор от култури – зърненожитни, фуражни, зеленчукови, бобови, и др. 
Съществуват много добри условия за създаване на овощни насаждения – ябълки и лозови 
масиви. Растениевъдството в Община Враца се развива добре през последните години.  

На територията на община Враца няма изградени предприятия за производство на 
биогорива, поради недостиг на наличната суровина за неговото производство. На този 
етап количеството на произвежданите енергийни култури задоволява единствено нуждите 
на селскостопанските производители. 
 
 
 
 
 



 

 103

 

III. ЕНЕРГИЙНО ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ 
 
В съответствие с предписанията на Европейската комисия и с Ръководството за изготвяне 

на ПДУЕР се изготвя самият План, като той трябва да съдържа 10 основни елемента: 
1. Определяне на времевите граници за изпълнение на Плана; 
2. Определяне на секторите, консумиращи енергия на територията на Общината; 
3. Анализ на консумацията на енергия по сектори; 
4. Определяне на основните сектори за действие въз основа на анализа от т.3; 
5. Изготвяне на базовата инвентаризация на СО2 емисии; 
6. Разработване на Плана, с цел постигане на набора от цели, свързани с намаляването на 

СО2 емисии до 2020 г.; 
7. Определяне на темпа на изпълнение (сценарий) на ПДУЕР; 
8. Определяне на финансовите механизми за осъществяването му; 
9. Определяне на законодателната рамка по неговото прилагане; 
10. Поставяне на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки за намаляване 

консумацията на енергия и нивата на СО2 емисии.; 
 
По конкретно, в първата дейност се включва избирането на базисна година за 

инвентаризация на СО2 емисии. Предписанието на Европейската комисия е за такава да бъде 
взета 1990 г., но ако местният орган на властта няма данни за съставяне на инвентаризация за 
1990 г., се разрешава да се избере година, която е най-близо до 1990 г. и за която могат да бъдат 
събрани най-пълни и надеждни данни. 

За Община Враца е избрана 2010 г. като базисна година, тъй като за тази година има най-
много данни и разходът на енергия и отделянето на СО2 емисии е най-много. Направена е 
инвентаризация на СО2 емисии за периода 2005 – 2011 г. на база на крайното 
енергопотребление за следните сектори и области на дейност: Сгради; Транспорт; Обществено 
осветление; Местно производство на електроенергия; Местна топлофикация, Планиране на 
земеползването, Възлагане на обществени поръчки за услуги и продукти, Работа с граждани и 
заинтересовани страни. 

 
Сектор „Сгради” се състои от следните подсектори:  

� Общински сгради, оборудване/съоръжения. 
� Третични (необщински) сгради, оборудване/съоръжения 

 
Сектор „Транспорт”: 

� Общински парк от превозни средства. 
� Обществен транспорт. 
� Частен и търговски транспорт. 

 
Сектор „Обществено осветление”: 
 
Сектор „Местно производство на електроенергия”: 

� Водноелектрическа енергия. 
� Вятърна енергия. 
� Фотоволтаична енергия. 
� Когенерация. 

 
Сектор „Управление на води и отпадъци” 
 
Сектор „Местна топлофикация” 
 
Сектор „Планиране на земеползването”: 
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� Стратегическо градоустройствено планиране. 
� Планиране на транспорта/мобилността. 
� Норми за обновяване и развитие. 

 
Сектор „Възлагане на обществени поръчки за продукти и услуги: 

� Изисквания/стандарти за енергийна ефективност. 
� Изисквания/стандарти за възобновяеми енергийни източници. 

 
Сектор „Работа с граждани и заинтересовани страни”: 

� Консултантски услуги. 
� Финансова помощ и субсидии. 
� Повишаване на осведомеността и работа в местна мрежа. 
� Обучение и образование. 

 
Основен момент за анализа на консумация на енергия по сектори и подсектори е 

събирането на качествени данни, което поради сложната енергийна инфраструктура на града, се 
оказва доста сложна задача. 

 
За сектор „Сгради” и неговите подсектори, събирането на тези данни се осъществи на базата:  

1. Брой и вид на сградите; 
2. Консумация на електроенергия; 
3. Консумация на топлинна енергия от централизираната топлофикационна система; 
4. Консумация от други енергийни източници за отопление (газ, газьол за отопление, дърва 

и др.) 
 

За сектор „Транспорт” и неговите подсектори, събирането на данни е на базата на: 
1. Структура на общинския автопарк, според използваното гориво; 
2. Структура и вид на обществения транспорт на територията на града; 
3. Брой и структура на регистрирания частен и търговски транспорт; 
4. Консумация на различните видове горива, които се използват за общинския автопарк; 
5. Консумация на електроенергия от електротранспорта в столицата; 

За частните и търговски автомобили, изчислението е на база брой и структура на 
регистрираните такива МПС и оценка на изминати километри и видове гориво. 

 
За сектор „Обществено осветление” и неговите подсектори, събирането на данни е на базата на: 

1. Консумация на електроенергия 
 
Всички тези данни са основата за извършване на съществената част по базисната 

инвентаризация на СО2 емисии. Тази инвентаризация е най-важната част за създаването на 
Плана за действие.  

Инвентаризацията на СО2 емисии е извършена в съответствие с Протокола от Киото и 
протокола за определяне на емисиите на замърсители на въздуха и т.н. Протокол на 
междуправителствения Панел по климатични промени, който е изпълнителен орган на 
Програмата по околна среда на Организацията на обединените нации и на Световната 
метеорологична организация, в изпълнение на Рамковата конвенция за климатичните промени 
на ООН. 

Освен базисната инвентаризация, за изготвяне на ПДУЕР са взети предвид и основни 
документи като различни стратегии за развитие на града за периода до 2020 г., както и редица 
законови и подзаконови нормативни актове на национално и международно ниво, а също и 
правилници, наредби и други документи на Община Враца. 

За определените мерки и дейности, чието осъществяване до 2020 г. може да завърши със 
значително намаляване на СО2 емисии заедно със задоволителни икономическо-енергийни 
параметри, в Плана ще залегне следното: 
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1. Потенциал за спестяване на енергия до 2020 г.; 
2. Времева рамка и темп на изпълнение; 
3. Финансови възможности; 
4. Оценка на инвестиционните разходи за изпълнение; 
5. Потенциал за намаляване на СО2 емисии до 2020 г.  
 
Коефициенти на емисии във връзка с електропотреблението, потреблението на 

топлинна енергия  

Електро /топло потребление 
Коефициент на емисии  

(t CO2/MWh e) 

Eлектроенергия 0.819 
Топлоенергия 0.40-0.47 
  

Видове горива 
Коефициент на емисии  

(t CO2/MWh fuel) 
Природен газ 0.202 
Мазут 0.279 
Битови отпадъци (компонентите, 
различни от биомаса) 0.33 
Бензин 0.249 
Газьол, дизелово гориво  0.267 
Пропан-бутан (втечнен нефтен газ) 0.231 
Растително масло, използвано като 
гориво 0 
Биодизел  0 
Биоетанол 0 
Антрацитни въглища 0.354 
Черни въглища  0.341 
Кафяви въглища  0.346 
Лигнитни въглища 0.364 

 
 

3.1. ЕНЕРГИЙНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 
 

3.1.1. ЕНЕРГОСНАБДЯВАНЕ: 
 
Доставчик на ел. енергия в общината е „Електроразпределение – Плевен” – АД, което е 

едно от седемте регионални електроразпределителни търговски дружества, отделени от „НЕК” 
– ЕАД при осъществяване на структурната реформа в електроенергийния сектор на страната и е 
едно от първите, което беше приватизирано през 2005 г., като новият собственик е чешката 
компания CEZ. 

На територията на Общината са изградени 3 подстанции, 465 броя трансформаторни 
постове със средна инсталирана мощност 300 KW. Ел. проводите, средно напрежение са с 
дължина 198 км. Мрежата за ниско напрежение включва въздушна мрежа с дължина 185 км и 
кабелна мрежа с дължина 235 км. 

Основният проблем на електроснабдяването се състои в остарялата и амортизирана 
мрежа в някои квартали. 

В момента отопляването с електрическа енергия се използва от част от домакинствата в 
жилищните блокове, тъй като отоплението с индивидуално изгаряне почти не е възможно. В 
бъдеще се очаква тази ситуация да се промени, тъй-като през следващите години цените за 
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електричество ще нарастват с цел покриване себестойността на производството. Тази форма на 
отопление може да се приеме като временна мярка и неустойчива възможност за решение. 

 
3.1.2. ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ: 

 
Централното отопление е с големи предимства и следва да се внедрява винаги, когато е 

икономически осъществимо. Тези видове доставки на топлина са особено подходящи за 
снабдяване на жилищни блокове и многофамилни къщи, както и на обществени сгради като 
болници, училища и административни сгради. 

Собственик или ползвател на топлопреносните мрежи и съоръжения е „Топлофикация - 
Враца” АД, с предмет на дейност: производство, пренос, разпределение и пласмент на 
топлоенергия за стопански и комунално - битови нужди.  

Топлофикационната компания „Топлофикация - Враца” е създадена и е започнала своята 
стопанска дейност през 1968 с прехвърлянето на собствеността на индустриалната котелна 
централа „Градска” с инсталирана мощност 50 MWh, построена през 1963 г. и разполагаща с 
два котела захранвани с гориво мазут. Топлоцентралата е снабдявала с прегрята водна пара 
текстилното предприятие „Вратица” и другите в индустриалната зона на града. През 
следващите години предприятието е развивало своята топлофикационна мрежа като до момента 
са топлофицирани 60% от сградния фонд на града. През годините са били изградени 3 
Отоплителни Централи, обслужващи топлофикационната мрежа. ОЦ „Калоян” с инсталирана 
мощност 24 MWh и ОЦ „Младост” с обща инсталирана мощност 116.3 MWh, захранвани с 
гориво мазут.  

През средата на 90-те години е извършена подмяна на горивната база от мазут на 
природен газ на Отоплителните Централи „Градска” и „Младост”, които се превръщат в 
основни топлоизточници. След 1990 г. поради възникналите политически промени в 
управлението на държавата и настъпилата икономическа стагнация в страната и региона на гр. 
Враца е изведена от експлоатация ОЦ „Калоян”. 

През месец март 2004 година „Топлофикация - Враца” ЕАД е приватизирана чрез 
публично предлагане на акциите на дружеството на Софийска Фондова борса от фирма 
„Камибо” ООД, създадена с инвестиционна насоченост в енергийния сектор. След 
приключване на приватизационната процедура е разработен и приложен проект за повишаване 
на енергийната и икономическата ефективност на топлофикационното предприятие с 
инсталирането на първата в България ко-генерационна централа с обща инсталирана 
електрическа мощност 6 MWe от нов високоефективен тип на база двигатели с вътрешно 
горене.  

Произведената топлоенергия се транспортира до консуматорите по топлопреносна мрежа с 
обща дължина 57.3 км и чрез 549 абонатни станции (АС) се доставя до консуматорите. 
 
3.1.3. ГАЗОСНАБДЯВАНЕ 

 
„Булгаргаз” ЕАД е собственик и оператор на пръстеновидно изградената газопреносна 

мрежа с отклонения високо налягане за пренос на природен газ до потребители и 
газоразпределителни дружества в страната. „Булгаргаз” ЕАД е единственото предприятие за 
пренос на природен газ в България. 

Враца е добре промишлено газифициран град, с възможности за битова газификация и 
много добре развита промишлена такава (близост на газопроводи от националната 
газопреносна мрежа до предприятията в промишлената зона, изградени газоразпределителни 
станции (ГРС) и арматурни пунктове) Враца е център на един от 8-те региона, на които е 
разделена националната газопреносна мрежа, а именно – регион „ЗАПАД”. Той обхваща 
територии на общините Враца, Криводол, Роман, Бойчиновци, Елин Пелин, Етрополе, 
Ихтиман, Костинброд, Правец и Горна Малина, Перник и Радомир. През територията на 
региона преминават северния и южния полупръстени на газопреносната мрежа, като до 
повечето от по-големите градове има изградени газопроводни отклонения високо налягане и 
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ГРС, които са собственост на „Булгаргаз” ЕАД. 
В едно от населените места на Общината – с. Чирен, на 15 км от град Враца, се намира 

единственото в страната хранилище на природен газ, изградено през 1974 г. на база изтощено 
газово находище. Недостатъчният брой на газохранилища в югоизточна Европа и 
прогнозираното възходящо развитие на газовия пазар в България и съседните й страни са 
основните причини, които очертават добрата перспектива за подземното съхранение на 
природен газ в България и в частност в ПГХ Чирен. При рязък спад на температурите 
съхраняваните в газохранилището около 1,5 млрд. куб. м газ се използват за регулиране на 
налягането в националната и транзитната газотранспортни системи на „Булгаргаз”. 

Комунално-битовият сектор има значителен дял в общата структура на замърсяване района 
на гр. Враца – 21.24 %, особено през зимния период, като формира годишни емисии от: 

� серен диоксид – 340 т/год. - 8.47 %; 
� азотни оксиди –16 т/год. - 0.5 %; 
� въглероден оксид – 4 715 т/год. - 41.9 %; 
� въглеводороди – 11 т/год. - /.16 %; 
� прах, сажди – 16 т/год. - 0.54 %; 
� всичко емисии от сектора – 5098 т/год. – 21.24 %; 

 
През месец март 2012 г. Рила газ пусна в експлоатация 30 км. от газоразпределителната 

мрежа на града, като по този начин направи природния газ достъпен за хиляди домове и 
предприятия в града. Услугата дава възможност на жителите на газифицираните райони 
значително да намалят сметките си за отопление и готвене. Основното предимство на 
природния газ е неговата икономичност. Отоплението с природен газ е с около 40 % по-изгодно 
от това с електрическа енергия, с над 85 % по-икономично от това с пропан-бутан и с близо 100 
% по-евтино, отколкото при използването на дизел. 

Компанията финансира изцяло със собствени средства всички дейности по изграждането 
на газопроводите и подземните отклонения към потребителите без помощта на държавни 
субсидии. 
 
Проектът по газифицирането на град Враца включва следните параметри: 
Начало на строителните работи: 2009 г. 
Общ размер на инвестицията в града– 20.1 млн. лв.  
Етап на изпълнение на проекта към м. януари 2013 г. – 12 млн. лв. 
 
Обща дължина на мрежата на града – 106 км. 
Етап на изпълнение на проекта към м. януари 2013 г. - Изградени газопроводи – 58 км. 
 
Обща дължина на подземни отклонения – 22 км. 
Положени отклонения към март 2012 г. – 9 км. 
 
Потенциални потребители, за построената/ за цялата мрежа:  
Битови -                                        6 000                         18 000 
Административни и промишлени -                                150 



Карта на газификацията на ВРАЦА 
 



3.2. ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ 
 

 
Данни за потребление на електроенергия в MWh в Община Враца са: 
 

Населено място Година Стопан
ски 

Бит Населено 
място 

Година Стопа
нски 

Бит 

1. Враца 2009 89 593 83 796 13. Нефела 2009 81 42 
2010 86 457 96 454 2010 77 395 
2011 87 599 90 339 2011 68 417 

2. Баница 2009 330 951 14. Мраморен 2009 572 712 
2010 313 881 2010 462 617 
2011 335 903 2011 432 610 

3. Бели Извор 2009 462 730 15. Оходен 2009 121 278 
2010 564 652 2010 133 241 
2011 735 697 2011 122 227 

4. Челопек 2009 103 607 16. Паволче 2009 539 952 
2010 121 557 2010 491 943 
2011 123 568 2011 504 899 

5. Чирен 2009 2 000 832 17. Тишевица 2009 188 378 
2010 1 612 842 2010 175 373 
2011 1 813 755 2011 190 378 

6. Девене 2009 458 984 18. Три 
Кладенци 

2009 343 548 
2010 604 989 2010 335 541 
2011 667 921 2011 313 456 

7. Голямо Пещене 2009 185 502 19. Върбица 2009 142 264 
2010 191 480 2010 127 248 
2011 191 466 2011 128 225 

8. Горно Пещене 2009 146 416 20. Веслец 2009 23 146 
2010 146 384 2010 19 141 
2011 140 371 2011 26 131 

9. Костелево 2009 228 889 21. Вировско 2009 108 301 
2010 213 805 2010 100 287 
2011 220 813 2011 84 275 

10. Лиляче 2009 367 949 22. Власатица 2009 94 327 
2010 441 976 2010 83 279 
2011 385 841 2011 86 309 

11. Лютаджик 2009 39 112 23. Згориград 2009 421 2 061 
2010 38 104 2010 381 1 851 
2011 30 113 2011 412 2 031 

12. Мало Пещене 2009 21 68 Община 
Враца - общо 

2009 96562 97220 
2010 22 61 2010 93105 109098 
2011 21 63 2011 94623 102805 

Данните са предоставени от ЧЕЗ Електро България АД 
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3.3. ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ 
 

Данни за производство на топлоенергия в MWh в Община Враца са: 

Категория 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Произведена топлинна 
енергия с топлоносител 
гореща вода 

152 087,75 138 531,25 125 090,82 122 202,05 121 350,60122 600,77126 372,38

Данните са предоставени от „Топлофикация Враца” АД 
 
 

Данни за потребление на топлоенергия в MWh в Община Враца са: 

Категория 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

„Общински сгради и 
оборудване/съоръжения”  

14 559,84 13 875,77 12 701,79 10 945,78 11 464,53 11 335,46 12 207,17 

„Третични (необщински) 
сгради, оборудване/ 
съоръжения’’ се отнася до 
всички сгради и съоръжения 
от третичния сектор (сектора 
на услугите), които не се 
притежават, нито стопанисват 
от местните власти (кто офиси 
на частни фирми, банки, 
малки и средни предприятия, 
търговски дейности и 
продажба на дребно, болници 
и пр.) 

21 530,65 19 618,88 18 582,73 16 549,36 15 200,84 15 035,24 16 011,90 

„Жилищни сгради’’: 
потребление на енергия в 
сгради, използвани предимно 
като жилищни сгради 

85 989,54 75 591,50 64 047,73 62 810,80 62 579,08 61 953,97 64 056,74 

Промишленост 0 0 0 0 0 0 0 
Обществен транспорт 0 0 0 0 0 0 0 

Данните са предоставени от „Топлофикация Враца” АД 
 
 
 
3.4. ОТОПЛЕНИЕ НА ДЪРВА И ВЪГЛИЩА 

Използването на дърва и въглища като източник за отопление на домакинствата е най-
неблагоприятно по отношение качеството на атмосферния въздух. Това особено се отнася за гр. 
Враца, тъй-като градът е гореща точка, в която има превишаване на нормите за PM10 (фини 
прахови частици под 10 µm). 
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3.5. ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ В ТРАНСПОРТА 
 
Тролейбусен транспорт Враца ЕООД 

Година 
Ел. Енер. 

MW 
Диз. Г-во 

(л.) 
Диз. Г-во 
(MWh) 

Бензин 
(л.) 

Бензин 
(MWh) 

Газ 
проп.-

бутан (л.) 

Газ 
проп.-
бутан 

(MWh) 
      0.01   0.0092   0.0073 
2005 1930.172 6422 64.22 315 2.90 6527 47.65 

2006 1942.001 5881 58.81 265 2.44 6702 48.92 

2007 1826.944 6459 64.59 1383 12.72 7007 51.15 

2008 1897.233 6122 61.22 254 2.34 6833 49.88 

2009 1863.479 5900 59 217 2.00 7071 51.62 

2010 1848.317 4647 46.47 79 0.73 5947 43.41 

2011 1773.234 5563 55.63 71 0.65 6512 47.54 
 
 
Общински парк от превозни средства 

Година 
Общо MWh БКС и служебни автомобили 

служебни автомобили БКС общо CO2 

2005 211.23 836.29 1 047.52 241.98 
2006 215.31 923.97 1 139.28 263.17 
2007 215.31 891.82 1 107.13 255.75 
2008 342.35 716.66 1 059.01 244.63 
2009 484.95 609.41 1 094.36 252.80 
2010 600.04 566.65 1 166.69 269.51 
2011 646.79 556.87 1 203.66 278.05 

 
 



3.6. ОБОБЩЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ В ОБЩИНА ВРАЦА 
 

Категория 

КРАЙНО ПОТРЕББЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ [MWh] 2005 

Eлектро
-

енерти
я 

Топлофи
кация/ 

Охл.    

Изкопаеми горива Възобновяеми енергийни източници 

Общо 
Прир
оден 
газ 

Втечнен 
газ 

На
фта 

Дизело
во 

гориво 
Бензин 

Лигн
итни 
въгли

ща 

Друг
и 

видо
ве 

въгл
ища 

Други 
минер
ални 

горива 

Растит
елни 

масла, 
използ

вани 
като 

гориво 

Биого
рива  

Друг
а 

био
маса 

Слън
чева 

енерг
ия за 
топли

нни 
цели 

Геотер
мална 
енерги

я 

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ/СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРОМИШЛЕНОСТ:  
  

Общински сгради, 

оборудване/съоръжения 
3387 14559.84   0.00149         1.72             17948.56 

Третични (необщински) сгради, 

оборудване/съоръжения 
  21530.65                           21530.65 

Жилищни сгради   85989.54                           85989.54 

Общинско улично осветление 1642                             1642 

Промишленост (без 

промишленостите, включени в 

европейската схема за търговия 

с емисии - СТЕ) 

                              0 

Междинна сума сгради, 
оборудване/съоръжения и 
промишленост 

5029 122080 0 0.00149 0 0 0 0 1.72 0 0 0 0 0 0 127110.75 

ТРАНСПОРТ:     

Общински парк от превозни 

средства 
      863.14   1047.52 244.05                 2154.71 

Обществен транспорт 1930.17   47.65     64.22 2.9                 2044.94 

Частен и търговски транспорт             6024.85 2698.83                 8723.68 

Междинна сума транспорт 1930.17 0 47.65 863.14 0 7136.59 2945.78 0 0 0 0 0 0 0 0 12923.33 

Общо 6959.17 122080 47.65 863.14 0 7136.59 2945.78 0 1.72 0 0 0 0 0 0 140034.08 
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Категория 

КРАЙНО ПОТРЕББЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ [MWh] 2006 

Eлек
тро-
енер
тия 

Топлофи
кация/ 

Охл.    

Изкопаеми горива Възобновяеми енергийни източници 

Общо 
Прир
оден 
газ 

Втечне
н газ 

Наф
та 

Дизело
во 

гориво 
Бензин 

Лигн
итни 

въгли
ща 

Друг
и 

видо
ве 

въгл
ища 

Други 
минер
ални 

горива 

Растит
елни 

масла, 
използ

вани 
като 

гориво 

Биого
рива  

Друг
а 

био
маса 

Слън
чева 

енерг
ия за 
топли

нни 
цели 

Геотер
мална 
енерги

я 

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ/СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРОМИШЛЕНОСТ:   
  

Общински сгради, 

оборудване/съоръжения 
3026 13875.77   0.00305         1.1             16902.87 

Третични (необщински) сгради, 

оборудване/съоръжения 
  19618.88                           19618.88 

Жилищни сгради   75591.5                           75591.5 

Общинско улично осветление 2469                             2469 

Промишленост (без 

промишленостите, включени в 

европейската схема за търговия с 

емисии - СТЕ) 

                              0 

Междинна сума сгради, 
оборудване/съоръжения и 
промишленост 

5495 109086.2 0 0.00305 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 114582.25 

ТРАНСПОРТ:     

Общински парк от превозни 

средства 
      955.01   1139.28 220.05                 2314.34 

Обществен транспорт 1943   48.92     58.81 2.44                 2053.17 

Частен и търговски транспорт             6597.68 3485.76                 10083.44 

Междинна сума транспорт 1943 0 48.92 955.01 0 7795.77 3708.25 0 0 0 0 0 0 0 0 14450.95 

Общо 7438 109086.2 48.92 955.01 0 7795.77 3708.25 0 1.1 0 0 0 0 0 0 129033.20 

 
 
 
 



 

 114

 
 

Категория 

КРАЙНО ПОТРЕББЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ [MWh] 2007 

Eлектро
-

енерти
я 

Топлофи
кация/ 

Охл.    

Изкопаеми горива Възобновяеми енергийни източници 

Общо 
Прир
оден 
газ 

Втечне
н газ 

Наф
та 

Дизелов
о гориво 

Бензин 

Лигн
итни 

въгли
ща 

Друг
и 

видо
ве 

въгл
ища 

Други 
минер
ални 

горива 

Растит
елни 

масла, 
използ

вани 
като 

гориво 

Биого
рива  

Друг
а 

био
маса 

Слън
чева 

енерг
ия за 
топли

нни 
цели 

Геотер
мална 

енергия 

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ/СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРОМИШЛЕНОСТ:  
  

Общински сгради, 

оборудване/съоръжения 
2977 12701.79 0.1           0.78             15679.67 

Третични (необщински) сгради, 

оборудване/съоръжения 
  18582.73                           18582.73 

Жилищни сгради   64047.73                           64047.73 

Общинско улично осветление 1235                             1235 

Промишленост (без 

промишленостите, включени в 

европейската схема за търговия с 

емисии - СТЕ) 

                              0 

Междинна сума сгради, 
оборудване/съоръжения и 
промишленост 

4212 95332.25 0.1 0 0 0 0 0 0.78 0 0 0 0 0 0 99545.13 

ТРАНСПОРТ:     

Общински парк от превозни 

средства 
      995.68   1107.13 240.92                 2343.73 

Обществен транспорт 1826.94   51.15     64.59 12.72                 1955.4 

Частен и търговски транспорт             9173.44 6452.82                 15626.26 

Междинна сума транспорт 1826.94 0 51.15 995.68 0 10345.16 6706.46 0 0 0 0 0 0 0 0 19925.39 

Общо 6038.94 95332.25 51.25 995.68 0 10345.16 6706.46 0 0.78 0 0 0 0 0 0 119470.52 
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Категория 

КРАЙНО ПОТРЕББЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ [MWh] 2008 

Eлектро
-

енерти
я 

Топлофи
кация/ 

Охл.    

Изкопаеми горива Възобновяеми енергийни източници 

Общо 
Прир
оден 
газ 

Втечн
ен газ 

Наф
та 

Дизелово 
гориво 

Бензин 

Лигн
итни 

въгли
ща 

Друг
и 

видо
ве 

въгл
ища 

Други 
минер
ални 

горива 

Растит
елни 

масла, 
използ

вани 
като 

гориво 

Биого
рива  

Друг
а 

био
маса 

Слън
чева 

енерг
ия за 
топли

нни 
цели 

Геотер
мална 

енергия 

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ/СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРОМИШЛЕНОСТ:  
  

Общински сгради, 

оборудване/съоръжения 
3105 10945.78 0.34           0.61             14051.73 

Третични (необщински) сгради, 

оборудване/съоръжения 
  16549.36                           16549.36 

Жилищни сгради   62810.8                           62810.8 

Общинско улично осветление 1090                             1090 

Промишленост (без 

промишленостите, включени в 

европейската схема за търговия с 

емисии - СТЕ) 

                              0 

Междинна сума сгради, 
оборудване/съоръжения и 
промишленост 

4195 90305.94 0.34 0 0 0 0 0 0.61 0 0 0 0 0 0 94501.89 

ТРАНСПОРТ:     

Общински парк от превозни 

средства 
      936.56   1059.01 267.84                 2263.41 

Обществен транспорт 1897.23   49.88     61.22 2.34                 2010.67 

Частен и търговски транспорт             13823.1 8202.59                 22025.69 

Междинна сума транспорт 1897.23 0 49.88 936.56 0 14943.33 8472.77 0 0 0 0 0 0 0 0 26299.77 

Общо 6092.23 90305.94 50.22 936.56 0 14943.33 8472.77 0 0.61 0 0 0 0 0 0 120801.66 
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Категория 

КРАЙНО ПОТРЕББЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ [MWh] 2009 

Eлектро-
енертия 

Топлофи
кация/ 

Охл.    

Изкопаеми горива Възобновяеми енергийни източници 

Общо 
Прир
оден 
газ 

Втечне
н газ 

На
фта 

Дизелов
о гориво 

Бензин 

Лигн
итни 
въгли

ща 

Друг
и 

видо
ве 

въгл
ища 

Други 
минер
ални 

горива 

Растит
елни 

масла, 
използ

вани 
като 

гориво 

Биого
рива  

Друг
а 

био
маса 

Слън
чева 

енерг
ия за 
топли

нни 
цели 

Геотер
мална 
енерги

я 

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ/СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРОМИШЛЕНОСТ:  
  

Общински сгради, 

оборудване/съоръжения 
3380 11464.53 0.31 0.00305         0.46             14845.30305 

Третични (необщински) сгради, 

оборудване/съоръжения 
89992.88 15200.84                           105193.72 

Жилищни сгради 97220.41 62579.08                           159799.49 

Общинско улично осветление 1326                             1326 

Промишленост (без 

промишленостите, включени в 

европейската схема за 

търговия с емисии - СТЕ) 

                              0 

Междинна сума сгради, 
оборудване/съоръжения и 
промишленост 

191919.3 89244.45 0.31 0.00305 0 0 0 0 0.46 0 0 0 0 0 0 281164.513 

ТРАНСПОРТ:     

Общински парк от превозни 

средства 
      685.5   1094.36 225.8                 2005.66 

Обществен транспорт 1863.45   51.62     59 2                 1976.07 

Частен и търговски транспорт             10378.5 6155.67                 16534.17 

Междинна сума транспорт 1863.45 0 51.62 685.5 0 11531.86 6383.47 0 0 0 0 0 0 0 0 20515.9 

Общо 193782.7 89244.45 51.93 685.503 0 11531.86 6383.47 0 0.46 0 0 0 0 0 0 301680.413 
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Категория 

КРАЙНО ПОТРЕББЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ [MWh] 2010 

Eлектро-
енертия 

Топлофи
кация/ 

Охл.    

Изкопаеми горива Възобновяеми енергийни източници 

Общо 
Прир
оден 
газ 

Втечне
н газ 

На
фта 

Дизелов
о гориво 

Бензин 

Лигн
итни 

въгли
ща 

Друг
и 

видо
ве 

въгл
ища 

Други 
минер
ални 

горива 

Растит
елни 

масла, 
използ

вани 
като 

гориво 

Биого
рива  

Друг
а 

био
маса 

Слън
чева 

енерг
ия за 
топли

нни 
цели 

Геотер
мална 
енерги

я 

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ/СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРОМИШЛЕНОСТ:  
  

Общински сгради, 

оборудване/съоръжения 
4706 11335.46 0.44 

0.00427

8 
        0.61             16042.51 

Третични (необщински) 

сгради, 

оборудване/съоръжения 

85101.32 15035.24                           100136.56 

Жилищни сгради 109098.1 61953.97                           171052.08 

Общинско улично осветление 1450                             1450 

Промишленост (без 

промишленостите, включени 

в европейската схема за 

търговия с емисии - СТЕ) 

                              0 

Междинна сума сгради, 
оборудване/съоръжения и 
промишленост 

200355.4 88324.67 0.44 0.00428 0 0 0 0 0.61 0 0 0 0 0 0 288681.15 

ТРАНСПОРТ:     

Общински парк от превозни 

средства 
      590.9   1166.69 226.19                 1983.78 

Обществен транспорт 1848.32   43.41     46.47 0.73                 1938.93 

Частен и търговски транспорт             11883.36 6233.77                 18117.13 

Междинна сума транспорт 1848.32 0 43.41 590.9 0 13096.52 6460.69 0 0 0 0 0 0 0 0 22039.84 

Общо 202203.8 88324.67 43.85 590.90 0 13096.52 6460.69 0 0.61 0 0 0 0 0 0 310720.99 
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Категория 

КРАЙНО ПОТРЕББЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ [MWh] 2011 

Eлектро-
енертия 

Топлофи
кация/ 

Охл.    

Изкопаеми горива Възобновяеми енергийни източници 

Общо 
Прир
оден 
газ 

Втечне
н газ 

Наф
та 

Дизелов
о гориво 

Бензин 

Лигн
итни 

въгли
ща 

Друг
и 

видо
ве 

въгл
ища 

Други 
минер
ални 

горива 

Растит
елни 

масла, 
използ

вани 
като 

гориво 

Биого
рива  

Друг
а 

био
маса 

Слън
чева 

енерг
ия за 
топли

нни 
цели 

Геотер
мална 

енергия 

СГРАДИ, 
ОБОРУДВАНЕ/СЪОРЪЖЕНИЯ И 
ПРОМИШЛЕНОСТ: 

    

Общински сгради, 

оборудване/съоръжения 
5337 12207.17             0.36             17544.53 

Третични (необщински) сгради, 

оборудване/съоръжения 
85633.98 16011.89                           101645.87 

Жилищни сгради 102805.8 64056.74                           166862.56 

Общинско улично осветление 1879                             1879 

Промишленост (без 

промишленостите, включени в 

европейската схема за търговия с 

емисии - СТЕ) 

                              0 

Междинна сума сгради, 
оборудване/съоръжения и 
промишленост 

195655.8 92275.8 0 0 0 0 0 0 0.36 0 0 0 0 0 0 287931.96 

ТРАНСПОРТ:     

Общински парк от превозни 

средства 
      477.99   1203.66 312.99                 1994.64 

Обществен транспорт 1773.23   47.54     55.63 0.65                 1877.05 

Частен и търговски транспорт             12101.28 5812.78                 17914.06 

Междинна сума транспорт 1773.23 0 47.54 477.99 0 13360.57 6126.42 0 0 0 0 0 0 0 0 21785.75 

Общо 197429 92275.8 47.54 477.99 0 13360.57 6126.42 0 0.36 0 0 0 0 0 0 309717.71 
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IV. ЕМИСИИ НА CO2 ПРЕЗ БАЗОВАТА 2010 ГОДИНА 
 

Категория 

емисии на CO2 [t]/ еквивалентни емисии на CO2 [t] - 2010 

Eлектро-
енертия 

Топлофи
кация/ 

Охл.    

Изкопаеми горива Възобновяеми енергийни източници 

Общо Прир
оден 
газ 

Втечнен 
газ 

Нафт
а 

Дизелов
о гориво 

Бензин 

Лигн
итни 
въгл
ища 

Друг
и 

видо
ве 

въгл
ища 

Други 
минер
ални 

горива 

Биог
ори
ва  

Растите
лни 

масла 
използ

вани 
като 

гориво 

Друг
а 

био
маса 

Слънч
ева 

енерги
я за 

топли
нни 

цели 

Геоте
рмал

на 
енерг

ия 

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ/СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРОМИШЛЕНОСТ:  

Общински сгради, 

оборудване/съоръжения 
3854.21 5284.72 0.09 0.00099       0.22               9139.25 

Третични (необщински) сгради, 

оборудване/съоръжения 
69697.98 7009.61                           76707.59 

Жилищни сгради 89351.35 28883.67                           118235.02 

Общинско улично осветление 1187.55                             1187.55 

Промишленост                                0.00 

Междинна сума сгради, 
оборудване/ съоръжения и 
промишленост 

164091.10 41178.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205269.41 

ТРАНСПОРТ:                                 

Общински парк от превозни 

средства 
      136.50   269.51 56.32                 462.33 

Обществен транспорт 1513.77   8.77     12.41 0.18                 1535.13 

Частен и търговски транспорт           3172.86 1552.21                 4725.07 

Междинна сума транспорт 1513.77 0.00 8.77 136.50 0.00 3454.78 1608.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6722.53 

ДРУГИ:                                 

Управление на отпадъците 

  

  
Управление на отпадъчните води   

Моля посочете тук другите си емисии    

Общо 165604.87 41178.00 8.86 136.50 0.00 3454.78 1608.71 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211991.94 
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Съответни емисионни фактори за 
CO2 в [t/MWh] 

0.819 0.47 0.202 0.231   0.267 0.249 0.364                

 

Местно производство на 
топлоенергия/ 
студоенергия 

Местно 
произв. 

на 
топлинна 
/охлад. 
енергия 
[MWh] 

Вложени енергоносители [MWh] - 2010 
Емисии, 
тонове 

CO2 
или 
СО2 
екв. 

Съответни 
емисионни 

коефициенти 
за СО2 за 

производство 
на 

електроенергия 
в [t/MWh] 

Изкопаеми горива 

Отпадъци 

Растителни 
масла, 

използвани 
като гориво 

Друга 
биомаса 

Други 
възобно-

вяеми 
Други Природен 

газ 
Втечнен 

газ 
Нафта 

Лигнитни 
въглища 

Други 
видове 

въглища 

Когенерационни 
инсталации 

                          

Отоплителни централи 122600.77 221032.17                   41178 0.18629 

Други 
Моля уточнете: 

_________________ 
                          

Общо 122600.77 221032.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41178   

 
 



ЧАСТ 2 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 
V. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ НА 
ОБЩИНА ВРАЦА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВРАЦА 2020 – ЗЕЛЕНА И 
ЕНЕРГОУСТОЙЧИВА 

ПРИОРИТЕТ 1: ИЗГРАЖДАНЕ 
И РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВА 

ГРАДСКА СРЕДА 

ПРИОРИТЕТ 2: 
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ 

ПОТЕНЦИАЛА НА ВЕИ В 
ОБЩИНАТА 

ПРИОРИТЕТ 3: РАЗВИТИЕ НА 
УСТОЙЧИВ ТРАНСПОРТ В 

ОБЩИНАТА 

ПРИОРИТЕТ 4: ПОДКРЕПА ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ НА 

ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО НА 
МЕСТНО НИВО 

Цел 1.1: Повишаване на 
енергийната ефективност в 

обществената инфраструктура 

Цел 1.2: Подобряване и 
увеличаване на зелената система 

Цел 1.3: Повишаване на 
енергийната ефективност в 

частния сектор 

Цел 1.4: Повишаване 
ефективността на уличното 

осветление 

Цел 2.3: Насърчаване на 
използването на ВЕИ в 

предприятията на 
територията на общината 

Цел 2.4: Насърчаване на 
бизнеса и привличане на 

инвеститори за изграждане на 
ВЕИ инсталации територията 

Цел 3.3: Намаляване на 
емисиите и потреблението на 

горива в общинския 
транспорт 

Цел 4.3: Подкрепа за 
информираност на бизнеса в 

областта на ЕЕ и ВЕИ 

Цел 3.1: Организиране на 
информационни кампании за 

устойчив транспорт 

Цел 4.1. Повишаване капацитета 
на местната власт в областта на 

ЕЕ и ВЕИ 

Цел 3.2. Изграждане на велоалеи 
и обществени паркинги 

Цел 4.2: Създаване на 
информационно звено за 

повишаване информираността 
на гражданите в областта на ЕЕ 

и ВЕИ 

Цел 2.1: Намаляване на 
консумацията на енергия на 

общински сгради чрез 
използване на ВЕИ и въвеждане 
на енергоефективни мерки 

Цел 2.2: Насърчаване на 
използването на ВЕИ в 

жилищата на територията на 
общината 

Цел 1.5: Газифициране на град 
Враца 
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ПРИОРИТЕТ 1: ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВА ГРАДСКА СРЕДА 
 
ЦЕЛ 1.1: ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБЩЕСТВЕНАТА 
ИНФРАСТРУКТУРА 
 
Мерки:  
1.1.1. Обследване за енергийна ефективност на сгради, общинска собственост - 60 броя 
обследвания. 
1.1.2. Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на образователни 
институции – детски ясли и градини, основни и средни училища (Природо-математическа 
гимназия „Акад. Иван Ценов”, СОУ „Козма Тричков”, СОУ „Отец Паисий”, СОУ „Васил Кънчов”, 
СОУ „Христо Ботев”, НУ „Иванчо Младенов”, СОУ „Никола Войводов”, НУ „Св.Софроний 
Врачански”, ОДЗ „Брезичка”, ОДЗ „Единство творчество, красота”, ОДЗ „Детски свят”, ЦДГ 
„Дъга”, ЦДГ „Европейчета”, ЦДГ „Българче”, ЦДГ „Щастливо детство”, ОДЗ „Звездица”, ОДЗ 
„Зора”, ОДЗ „Звънче”, ОДЗ „Знаме на мира”, ОДЗ „Радост”, ДЯ „Приказка”, ДЯ „Българче” на ул. 
„Софроний” №11 и нейния филиал на ул. „Войнишка” №6, Средношколско общежитие, др.). 
1.1.3. Утилизиране и благоустрояване на територията на бившето военно поделение за изграждане 
на публична зона с културни, развлекателни и спортни обекти, места за отдих и занимания. 
1.1.4. Реновация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на бившето НУ 
„Митрополит Константин“ за нов център - Европейски геопарк „Врачански балкан”. 
1.1.5. Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на културни 
центрове, театри, читалища, библиотеки и други обекти, свързани с културния живот (Регионален 
исторически музей, Етнографско възрожденски комплекс „Никола Войводов” към РИМ, 
Етнографско-възрожденски комплекс „Софроний Врачански” към РИМ, Драматично- куклен 
театър, Регионална библиотека „Христо Ботев”, Младежки дом, Културен дом, Къща музей 
Андрей Николов, Театър за деца и юноши „Пионер”, др.). 
1.1.6. Изграждане, реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 
обществени сгради (сградата на Община Враца, сградата на „Държавен архив”, Дирекция 
„Социално подпомагане”, сградата на „Домашен социален патронаж”, „Териториална данъчна 
дирекция – Враца”, Общинска служба „Земеделие и гори”, Областна дирекция ДФ „Земеделие”, 
„Клуб на инвалида“, сградата на звено „Диетично хранене”, на ОП „Социални дейности”, в 
сградата на Община Враца, звено „Временна заетост”, в сградата на Община Враца, ОП „Обредни 
дейности” в сградата на Културен дом, Дневен център за деца и възрастни с увреждания 
„Зорница”, сградите на кметствата, др. ). 
1.1.7. Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на здравни 
заведения (ДКЦ 1 - Враца ЕООД - база 2, Лъчелечебен център в Комплексен онкологичен център 
ЕООД, МБАЛ „Христо Ботев” АД, др.). 
1.1.8. Повишаване на енергийната ефективност на „Покрита лекоатлетическа писта към Спортен 
комплекс „Христо Ботев”- град Враца”. 
 
Очаквани резултати:  

� Подобряване комфорта на обитаване в обществените сгради и постигане на нормативно 
определените параметри на средата за отопление и осветление;  

� Оптимизиране на бюджетните разходи, в резултат на постигнатите икономии на енергия 
от изпълнените енергоефективни мерки, спрямо нормативно определените за предходни периоди;  

� Удължен експлоатационен срок на публичната инфраструктура и на техните инсталации 
и съоръжения;  

� Намаляване на въглеродните емисии от публичната инфраструктура.  
 
ЦЕЛ 1.2: ПОДОБРЯВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА 
 
Мерки: 
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1.2.1. Изграждане на обществена зелена площ в ж.к. „Дъбника”, УПИ III- кв.124, гр. Враца - 
създаване на градски парк в ж.к. „Дъбника”, който да се превърне в най-обширната озеленена 
градска територия с предпоставки за добро развитие на функциите за активен и тих отдих и да 
бъде един вид „присъствие на природата” в града; 
1.2.2. Рехабилитация и обновяване на Обществен парк „Хижата”; 
1.2.3. Изграждане на Паркова зона в района на „Медковско дере” от бул. „Втори юни” до бул. 
„Васил Кънчов”; 
1.2.4. Реконструкция на централна пешеходна зона; 
1.2.5. Благоустрояване на зелените площи в индустриална зона - Реконструкция на пешеходни и 
велоалеи, енергоефективно осветление, озеленяване; 
1.2.6. Благоустрояване на междублокови пространства. 
 
Очаквани резултати:  

� Намаляване на въглеродните емисии. 
 
ЦЕЛ 1.3: ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ЧАСТНИЯ СЕКТОР  
 
Мерки:  
1.3.1. Извършване на обследвания за енергийна ефективност на жилищните сгради на територията 
на общината;  
1.3.2. Въвеждане на пакети от мерки за енергийна ефективност в жилищните сгради на територията 
на общината, приоритетно на многофамилните жилищни сгради;  
1.3.3. Разработване и прилагане на местни финансови механизми в подкрепа на въвеждането на 
мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради. 
 
Очаквани резултати:  

� Подобрени енергийни характеристики на жилищния сграден фонд и подобрен топлинен 
комфорт на обитаване;  

� Намаляване на годишните финансови разходи за енергия на домакинствата;  
� Удължен живот на енергийно-обновените сгради и на техните инсталации и 

съоръжения;  
� Намаляване на въглеродните емисии, генерирани от частния жилищен сектор. 

 
ЦЕЛ 1.4: ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ 
Мерки:  
1.4.1. Изготвяне и изпълнение на проект за ремонт на съществуващото и изграждане на ново 
енергийно-ефективно улично осветление;  
1.4.2. Поетапно изграждане на автономно енергоспестяващо улично осветление в проблемни 
жилищни райони и участъци;  
1.4.3. Разработване на ефективни системи за поддържане и експлоатация на уличното осветление, 
включително и с участието на гражданите.  
 
Очаквани резултати:  

� Подобряване на качеството и ефективността на уличното осветление и привеждането му 
в съответствие с хигиенните норми;  

� Намаляване на бюджетните разходи за електроенергия за улично осветление;  
� Подобряване на безопасността и физическите характеристики на градската среда;  
� Увеличаване на експлоатационния срок на уличното осветление; 
� Намаляване на въглеродните емисии, генерирани от уличното осветление. 

ЦЕЛ 1.5: ГАЗИФИЦИРАНЕ НА ГРАД ВРАЦА 
 
Мерки:  
1.5.1. Изграждане на газоснабдителна мрежа;  
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1.5.2. Присъединяване на абонати към мрежата.  
 
Очаквани резултати:  

� Намаляване на разходи за електро и топлоенергия;  
� Повишаване качеството на живот; 
� Подобряване състоянието на околната среда 
� Намаляване на въглеродните емисии. 

 
ПРИОРИТЕТ 2: ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ПОТЕНЦИАЛА НА ВЕИ В ОБЩИНАТА 
 
ЦЕЛ 2.1: НАМАЛЯВАНЕ НА КОНСУМАЦИЯТА НА ЕНЕРГИЯ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ ЧРЕЗ 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЕИ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ 
 
Мерки:  
2.1.1. Интегриран проект за изграждане на инсталация за оползотворяване на възобновяеми 
енергийни източници за задоволяване на нуждите от енергия на комплекс от обществени сгради в 
централна градска част. 
2.1.2. Инсталиране до 2020 г. на 25 термосоларни инсталации за топла вода на общински сгради с 
целогодишно използване (общинска администрация, детски и социални заведения). 
2.1.3. Инсталиране до 2020 г. на фотосоларни инсталации за генериране на електричество за 
потребление от общинския сектор. 
 
Очаквани резултати: 

� Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност на общинските сгради с включени 
мерки за ВЕИ; 

� Намаляване на разходите на горива и енергия с 5 % годишно чрез въвеждане на 
енергоефективни мерки; 

� Намаляване емисиите от СО2 с 5% годишно и постигане на екологичен ефект; 
� Подобрен комфорт на обитаване в обновените сгради. 

 
ЦЕЛ 2.2: НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЕИ В ЖИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНАТА 
 
Мерки:  
2.2.1. Провеждане на общинска информационна кампания за:  

� насърчаване на използването на ВЕИ жилищни сгради, особено термосоларни 
колектори, икономически и екологични ползи; 

� информиране на жителите на общината за възможни финансови схеми за реализиране на 
частни проекти ВЕИ; 
 
ЦЕЛ 2.3: НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЕИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА 
 
Мерки: 
2.3.1. Изграждане на термосоларни инсталации за топла вода. 
2.3.2. Изграждане на отоплителна централа на биомаса. 
 
Очаквани резултати: 

� Намаляване на консумацията на енергия в промишления сектор с 10% до 2020 г; 
� Намаляване на емисиите парникови газове и постигане на екологичен ефект; 
� Повишаване на конкурентоспособността на бизнеса. 

 
ЦЕЛ 2.4: НАСЪРЧАВАНЕ НА БИЗНЕСА И ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНВЕСТИТОРИ ЗА 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕИ ИНСТАЛАЦИИ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВРАЦА 
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Мерки: 
2.4.1. Популяризиране на потенциала на ВЕИ в общината; 
2.4.2. Популяризиране на източници за финансиране на ВЕИ проекти; 
2.4.3. Привличане на инвеститори и създаване на ПЧП; 
2.4.4. Изграждане до 2015 г. на фотоволтаични паркове на територията на общината с обща 
мощност 1620 KWp. 
2.4.5. Изграждане до 2020 г. на ветроенергиен парк. 
 
Очаквани резултати:  

� Създадена подходяща информационна и подкрепяща среда за стимулиране на 
инвестиции в зелена икономика на местно ниво;  

� Увеличен дял на бизнес инвестициите в технологии за въвеждане на енергийно 
ефективни мерки и изграждане на ВЕИ системи. 
 
 
ПРИОРИТЕТ 3: РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВ ТРАНСПОРТ В ОБЩИНАТА 
 
ЦЕЛ 3.1: ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ КАМПАНИИ ЗА УСТОЙЧИВ 
ТРАНСПОРТ 
 
Мерки: 
3.1.1. Организиране на местни информационни дни за намаляване броя на колите, които пътуват в 
центъра; 
3.1.2. Стимулиране на хората да използват споделено пътуване; 
3.1.3. Стимулиране използването на велосипедния транспорт. 
 
Очаквани резултати:  

� Намаляване значително трафика и съответно намаляване на вредните емисии, емитирани 
от автомобилите;  

� Изграждане на култура и добър пример на поведение, което се отразява и в другите 
сфери на потребление. 
 
ЦЕЛ 3.2. ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОАЛЕИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПАРКИНГИ 
 
Мерки 
3.2.1. Изграждане на велоалеи; 
3.2.2. Изграждане на обществени паркинги с енергоефективно осветление и озеленяване; 
 
Очаквани резултати:  

� Намаляване значително трафика и съответно намаляване на вредните емисии, емитирани 
от автомобилите. 
 
ЦЕЛ 3.3: НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ГОРИВА В ОБЩИНСКИЯ 
ТРАНСПОРТ 
 
Мерки:  
3.3.1. Предпроектно проучване за интегриран градски транспорт; 
3.3.2. Изготвяне на работен проект за изграждане на нови тролейбусни трасета; 
3.3.3. Изготвяне на работен проект за модернизиране/ обновяване на съществуващата контактна 
мрежа и реконструкция на трасета на тролейбусната мрежа; 
3.3.4. Изготвяне на работен проект за реконструкция на уличната мрежа по трасетата на 
автобусния транспорт, в т.ч. и всички съпътстващи дейности: ремонт на спирки с платформи за 
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хора с увреждания, светлинно и звуково обявяване на спирките и информация за незрящите и 
дистанционно сменяеми информационни табла, поставяне на пешеходни светофарни уредби със 
звукова сигнализация за незрящи, рехабилитация на пешеходните алеи и тротоари, изграждане на 
велоалеи, уличното осветление с енергоспестяващо, изграждане на видеонаблюдение, поставяне на 
указателни знаци и маркировка; 
3.3.5. Изготвяне на работен проект за изграждане на многоетажен открит паркинг в ж.к. Дъбника 
на бул. България; 
3.3.6. Изготвяне на работен проект за внедряване на автоматизирана система за управление - 
централизирана компютърна система контрол на трафика и модернизиране на светофарната 
уредба; 
3.3.7. Модернизация и разширение на тролейбусния градски транспорт на територията на гр. 
Враца; 
3.3.8. Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи и съоръжения; 
3.3.9. Ремонт, внедряване на мерки за енергийна ефективност и климатизация на помещенията, 
които ще поместят оперативните центрове на системата за безопасна градска среда и превенция на 
риска. 
 
Очаквани резултати:  

� Подобряване на качеството на транспортното обслужване в общината;  
� Намаляване разходите за енергия в областта на транспорта;  
� Намаляване броя на пътуванията с лични превозни средства;  
� Създаване на условия за безконфликтно придвижване на автомобилисти, велосипедисти 

и пешеходци. 
 
ПРИОРИТЕТ 4: ПОДКРЕПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО НА 
МЕСТНО НИВО 
 
ЦЕЛ 4.1. ПОВИШАВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА МЕСТНАТА ВЛАСТ В ОБЛАСТТА НА ЕЕ И 
ВЕИ  
 
Мерки:  
4.1.1. Обособяване на структурно звено в общинската администрация, което поема отговорността 
за координирането на цялостния процес на планиране, реализация и мониторинг на устойчиви 
енергийни политики на местно ниво;  
4.1.2. Въвеждане на подходяща система за обучение на експерти в местната администрация от 
ресорните звена, ангажирани в планирането, изпълнението и контрола на капиталовите инвестиции 
и политиките по териториално развитие;  
4.1.3. Усъвършенстване на системата за отчитане, контрол и анализ на енергопотреблението в 
Община Враца;  
4.1.4. Създаване на международни партньорства, подготовка и изпълнение на партньорски проекти 
в областта на енергийната ефективност. 
Очаквани резултати:  

� Повишен капацитет на Община Враца за планиране, реализация и мониторинг на местни 
политики за устойчиво енергийно развитие;  

� Повишено ниво на информираност и изградена култура за прилагане на мерки за 
енергийна ефективност в общинската администрация.  
 
ЦЕЛ 4.2: СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО ЗВЕНО ЗА ПОВИШАВАНЕ 
ИНФОРМИРАНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ В ОБЛАСТТА НА ЕЕ И ВЕИ 
Мерки:  
4.2.1. Организиране и провеждане на информационни кампании, основани на принципа на 
социалния маркетинг;  
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4.2.2. Изграждане на партньорства с местни и регионални структури на гражданското общество, 
медиите и бизнеса за провеждане на съвместни инициативи за популяризиране на мерки за 
енергийна ефективност в бита; 
4.2.3. Разработване и въвеждане на програма за обучение в училищна и извънучилищна среда. 
 
Очаквани резултати:  

� Повишено ниво на информираност и изградена положителна нагласа сред 
обществеността за енергийно ефективно поведение;  

� Изградена култура за прилагане на мерки за енергийна ефективност в бита;  
� Намаляване потреблението на енергия и респективно емисиите на парникови газове. 

 
ЦЕЛ 4.3: ПОДКРЕПА ЗА ИНФОРМИРАНОСТ НА БИЗНЕСА В ОБЛАСТТА НА ЕЕ И ВЕИ 
 
Мерки:  
4.3.1. Организиране на информационни кампании, конференции, бизнес- закуски, семинари и 
други срещи, предназначени за представители на бизнеса в общината;  
4.3.2. Административно стимулиране на промишлеността и бизнеса за използване на енергия от 
възобновяеми източници, напр. чрез данъчни преференции, специализирано административно 
обслужване и други стимули; 
4.3.4. Създаване на енергийна информационна база за инсталираните енергийни мощности от 
възобновяеми източници на територията на общината. 
 
Очаквани резултати:  

� Повишено ниво на информираност и изградена положителна нагласа сред бизнеса за 
интелигентно енергийно поведение;  

� Изградена култура за прилагане на мерки за енергийна ефективност в промишлеността;  
� Установяване на трайни публично-частни партньорства на регионално ниво. 
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VI. Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите при 
реализирането на Плана за действие за устойчиво енергийно развитие на Община 
Враца 
 

СИЛНИ СТРАНИ  СЛАБИ СТРАНИ  

S1: Относително чист район - почти липсват 
замърсяващи производства;  
S2: Подобрени енергийни характеристики 
на сгради,чрез въвеждане на пакети от 
мерки за енергийна ефективност;  

S3: Използвани са частично възможностите 
за оползотворяване на енергия от 
възобновяеми източници  

S4: Реализирани пилотни и 
демонстрационни проекти за ЕЕ и ВЕИ;  

S5: Наличие на експертиза и ресурс в 
Общинската администрация за подготовка и 
реализация на дългосрочни проекти;  

S6: Ежегодно провеждане на 
информационни кампании и инициативи за 
промяна на енергийното поведение на 
обществеността;  

S7: Осъзната роля на местната власт като 
модел на интелигентно енергийно 
поведение;  

S8: Активно гражданско общество.  

W1: Обща тенденция към значително 
нарастване на потреблението на електрическа 
енергия, съответно нарастване на дела на 
отделяните вредни емисии в атмосферата;  

W2: Нарастване на крайното енергийно 
потребление, поради потребление на 
конвенционална енергия;  

W3: Неефективно използван потенциал на 
енергията от възобновяеми източници;  

W4: Недостатъчен брой реализирани проекти 
за енергийна ефективност;  

W5: Недостатъчно финансиране на ЕЕ/ВЕИ 
дейности;  

W6: Недостатъчно ниво на информираност на 
обществеността относно начините за 
рационално използване на енергията и 
изпълнение на мерки за пестене на енергия;  

W7: Липса на местни и държавни стимули за 
малките и средни предприятия при 
използването на ВЕИ;  

W8: Пречки при присъединяването на 
инсталирани ВЕИ мощности към 
електропреносната мрежа – утежнени 
процедури от страна на електропреносното 
дружество;  

W9: Недостатъчна активност от различните 
заинтересовани страни  

W10: Рязко повишаване на дела на частните 
автомобили за сметка на обществения 
транспорт, съответно увеличени емисии в 
атмосферата;  

W11: Ограничено прилагане на 
енергоспестяващи мерки и използване на ВЕИ 
в жилищния, промишления и транспортен 
сектор.  

ВЪЗМОЖНОСТИ  ЗАПЛАХИ  

O1: Инсталиране на системи, използващи 
енергия от ВЕИ;  

O2: Въвеждане на пакети от мерки за 
енергийна ефективност в сградите и 
промишлените съоръжения; 

O3: Наличие на финансови механизми, 
подпомагащи въвеждането на мерки за ЕЕ и 

T1: Несигурност на доставките на природен 
газ - липса на енергийна независимост;  

T2: Повишаване цените на енергийните 
ресурси;  

T3: Висока цена на възобновяемите 
енергийни технологии;  

T4: Либерализация на пазара на 
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ВЕИ;  

O4: Контрол върху енергопотреблението в 
обществените сгради;  

O5: Успешни партньорства – ПЧП; ЕСКО 
схеми и др.;  

O6: Популяризиране на ползите и 
възможностите за използване на 
възобновяемите енергийни технологии в 
жилищния сектор, промишлеността и 
транспорта;  

O7: Административно и данъчно 
стимулиране на местно ниво на инвестиции 
в зелени и енергийно-ефективни технологии 
и производства;  

О8: Популяризиране на устойчив транспорт 
за придвижване в градска среда;  

О9: Влагане на инвестиции в устойчив 
градски обществен транспорт и създаване на 
стимули за по-широкото му използване;  

О10: Изграждане на мрежа от велосипедни 
алеи за улесняване придвижването на 
гражданите като екологичен, евтин и 
здравословен начин на придвижване;  

О11: Наличен експертен капацитет за 
сформиране на екип за генериране, анализ 
на информацията, планиране, реализация и 
контрол на мерките за енергийна 
ефективност и използване на ВЕИ;  

О12: Обмяна на опит и демонстрационни 
проекти в областта на устойчивата енергия.  

електроенергия и свързаните с това рискове 
при избора на доставчик на енергийни услуги;  

Т5: Запазване и/или забавяне темпа на 
използване на биогорива в обществения и 
частния транспорт;  

Т6: Продължаваща тенденция за внос на 
стари автомобили;  

Т7: Трудности при организиране на 
обитателите в многофамилните жилищни 
сгради за предприемане на действия по 
изпълнение на мерки за енергийна 
ефективност;  

Т8: Масова употреба на ниско-ефективни 
електроуреди и средства за отопление в бита;  

Т9: Рестартиране на производства с висок 
потенциал на замърсяване на околната среда.  
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VII. ИЗТОЧНИЦИ И СХЕМИ НА ФИНАНСИРАНЕ 
 
При определянето на източниците на финансиране за реализиране целите на Плана за действие за 
устойчиво енергийно развитие на Община Враца са взети предвид възможностите за осигуряване 
на собствени финансови средства от общинския бюджет, привличане на външни ресурси 
съобразно наличните към момента на планиране финансови инструменти, разработването на нови 
форми на инвестиционни партньорства, както и предимствата на успешни комбинации от два или 
повече източника на финансиране за осигуряване на устойчивост на постиганите резултати. 

 

7.1. СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ 
Възможностите за финансиране на инвестиции в енергийна ефективност в рамките на общинския 
бюджет се ограничават до отпускане на средства за подобряване на енергийните характеристики 
на образователната и социалната инфраструктура и уличното осветление. При реализирането на 
мащабни инвестиции и финансирането на цялостни решения ролята на общинския бюджет е само 
допълваща спрямо общия размер на необходимия финансов ресурс. 

 

7.2. ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 
� Оперативна програма „Регионално развитие”/ „ Региони в растеж” 

ОП „Регионално развитие”/ „ Региони в растеж” е насочена към изпълнение на един от основните 
национални стратегически приоритети на Националната стратегическа референтна рамка - 
„поддържане на балансирано териториално развитие”. Стратегията на програмата е засилване на 
конкурентоспособността и привлекателността на регионите и намаляване различията в развитието 
на шестте района за планиране (NUTS) чрез подобряване на индустриалната, жилищната, 
социалната, природна и културна среда. 

� Оперативна Програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика 2007-2013” 

� Програма за развитие на селските райони 
 
7.3. МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ 

� Инициатива „ЕКО-иновации” 
Инициативата подкрепя еко-новаторски проекти в различни сектори, които целят да предотвратят 
или намалят (негативното) влияние върху природата и които допринасят за оптималната употреба 
на ресурсите: разработване на продукти, техники, услуги и процеси, които намаляват емисиите на 
CO2, ефективно използване на ресурсите, насърчаване на рециклирането и др. 
Приоритетните области на програмата включват: рециклиране на материалите, сгради, 
производството на храни и напитки сектор, както и екологични бизнес. Въпреки, че ще се дава 
приоритет на МСП и частни фирми като бенефициенти, поканата за набиране на предложения по 
програмата е отворена за всяко юридическо лице от една от следните страни: 27 страни членове на 
ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, Албания, Хърватия, Бившата Югославска Република 
Македония, Израел, Черна гора, Сърбия и Турция, други страни – не членки на ЕС при условия, че 
има влязло в сила споразумение. 
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/what_en.htm  

� Програма „Интелигентна енергия – Европа" 
Програмата е основен инструмент за подпомагане премахването на нетехнологични бариери и за 
принос към сигурността, устойчивостта и конкурентоспособността на европейската енергийна 
система. Програмата подкрепя проекти, които популяризират и разпространяват знания, практики 
и информация относно спестяването на енергия, променят политиките и нагласите на хората, както 
и такива, които подпомагат пазара на енергоспестяващи продукти в различни области - транспорт, 
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строителство, възобновяеми източници, биогорива и др. 
Със средства от програмата могат да се финансират до 75% от общите допустими разходи по 
проекта. Изключение от това правило прави само новата инициатива, насочена към разработване и 
прилагане на национални схеми за квалификация на кадри в областта на енергийната ефективност 
и възобновяемите енергийни източници в строителния сектор. Финансирането за нейния първи 
етап е до 90% от общите допустими разходи. 
Допустими кандидати са обединения от минимум три публични или частни организации от 
страните членки на ЕС, както и членки на EFTA (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), страни 
кандидатки или страни от Западните Балкани. Мерките, допустими по програмата са насочени в 
няколко основни направления: 

� Енергийна ефективност и рационално използване на ресурсите (SAVE)  
Енергийноефективни сгради, енергийни постижения в промишлеността, енергийно-ефективни 
продукти; 

� Нови и възобновяеми енергийни източници (ALTENER) 
Електроенергия от възобновяеми енергийни източници, отопление и охлаждане от възобновима 
енергия; домашни и други приложения от малък мащаб на възобновимата енергия; биогорива; 

� Енергия в транспорта (STEER) 
Алтернативни горива и екологично чисти превозни средства; енергийно-ефективен транспорт; 

� Интегрирани инициативи 
Създаване на местни и регионални агенции за управление на енергията; европейска мрежа за 
местни действия; устойчиви енергийни; био-бизнес инициативи; инициативи за енергийни услуги; 
образователна инициатива за интелигентна енергия. 
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html 

� Европейска финансова инициатива JASPERS (Joint Assistance in Supporting Projects 
in European Regions) 
Програмата е съвместна финансова инициатива на Европейската комисия, Европейската 
инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие и предлага техническа 
помощ при решаването на комплексни задачи по подготовката на качествени значими проекти, 
които да се представят за кандидатстване за финансиране от Европейските фондове пред ЕК. 
JASPERS е инструмент за техническа помощ за подготовката на големи инфраструктурни проекти, 
за които се предвижда финансиране от Структурните и от Кохезионния фондове на Европейския 
съюз. 
Техническата подкрепа от страна на инициативата е безвъзмездна и се изразява в предоставяне на 
консултации, съгласуване, изграждане и доусъвършенстване структурата на проекта, преодоляване 
на трудности, отстраняване на пропуски и идентифициране на нерешени проблеми. 
Предпочитат се големи проекти в областта на опазването на околната среда на стойност над 25 
млн. евро. 

� Европейската инициатива JESSICA (Joint European Support for Sustainable 
Investment in City Areas). 
JESSICA е съвместна инициатива на ЕК, Европейската инвестиционна банка и Съвета на 
Европейската банка за развитие, която подкрепя публично-частни проекти за градско развитие, 
чрез предоставяне на заеми, банкови гаранции и дялово участие. На 27 май 2009 г. беше подписан 
Меморандум за разбирателство между правителството на Р България и Европейската 
инвестиционна банка за изпълнение на инициативата JESSICA в България. В качеството си на 
Холдингов фонд, ЕИБ ще подпомага българските общини в процеса на интегрирано градско 
планиране и идентифициране на проектни идеи и ще създаде Фондове за градско развитие, които 
да започнат реалното финансиране на проекти. Избираемите проекти по JESSICA трябва да бъдат 
насочени към подобряване на градската среда, като задължително включват компонент, който ще 
осигури печалба и възможност вложеният финансов ресурс да бъде върнат обратно във Фонда за 
градско развитие, в средносрочен план. Такъв тип компоненти могат да включват: бизнес 
центрове, бизнес паркове, културни институции, спортна инфраструктура, търговски зони, мерки 
за енергийна ефективност и др. Чрез този револвиращ механизъм, вложеният от Европейския фонд 
за регионално развитие (EFRD) финансов ресурс, ще продължи да бъде използван за финансиране 
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на проекти за градско развитие в България дори след края на програмния период 2007-2013. 
В България JESSICA се осъществява чрез ОП „Регионално развитие”, в рамките на Приоритетна ос 
1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”. 
7.4. КРЕДИТНИ ЛИНИИ 

� Кредитната линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници 
за България (КЛЕЕВЕИ) 
Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници е разработена от 
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в сътрудничество с Българското 
правителство и Европейския съюз. Програмата предоставя кредитни линии на участващите 
български банки, които от своя страна предоставят заеми на частни дружества за проекти за 
енергийна ефективност в промишлеността и проекти за възобновяеми енергийни източници. 
Български банки, участващи в КЛЕЕВЕИ: Българска Пощенска Банка, Банка ДСК, Уникредит 
Булбанк, Юнионбанк, Обединена Българска Банка, Банка Пиреус, Райфайзенбанк. 

� Кредитна линия за енергийна ефективност в жилищни сгради (REECL) 
Кредитна линия за енергийна ефективност в жилищни сгради (REECL) е създадена през 2005 г. с 
безвъзмездни средства от МФК и кредитен ресурс от ЕБВР с оглед осъществяване на 
енергоефективни мерки в жилищни сгради с бенефициенти физически лица и домакинства. 
Програмата REECL, която представлява кредитен механизъм в размер на 50 милиона евро за 
финансиране на енергийната ефективност в жилищния сектор. Тези средства се предоставят на 
утвърдени български търговски банки за отпускане на потребителски кредити за енергоспестяващи 
мерки в българските домове. Те включват: енергоефективни прозорци; изолация на стени, подове и 
покриви; ефективни печки и котли на биомаса; слънчеви нагреватели за вода; ефективни газови 
котли и термопомпени климатични системи. 
Безвъзмездното финансиране се отпуска от Международния фонд Козлодуй (МФК), който е 
основан през 2000 г. със средства на Европейската комисия, страни-членки на ЕС и Швейцария. 
МФК подкрепя финансово извеждането от експлоатация на блокове 1 - 4 на ядрената централа 
Козлодуй. МФК подкрепя и други инициативи в енергийния сектор, които са свързани с усилията 
по извеждането от експлоатация на ядрените мощности, в частност повишаването на енергийната 
ефективност в България. 
www.reecl.org  

� Кредитна линия на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за енергийна 
ефективност в България 
Кредитна линия на Европейската инвестиционна банка се финансира чрез безвъзмездни средства 
от Международен фонд „Козлодуй" (МФК) и кредитен ресурс от ЕИБ, чрез подписан през м. 
декември 2006 г. меморандум между Р. България, ЕИБ и ЕБВР – в качеството и на администратор 
на МФК. Кредитната линия е насочена към финансиране на проекти за енергийна ефективност и 
възобновяеми енергийни източници за публичния и частния сектор. 
Кредитната линия осигурява не само финансов ресурс (кредити, комбинирани с безвъзмездна 
помощ), но и техническа помощ при планиране и осъществяване на проекта. 

� Фонд за енергийна ефективност 
Фонд за енергийна ефективност в България (ФЕЕ) е револвиращ фонд, създаден с публично-частно 
партньорство като автономно юридическо лице, с цел финансиране на инвестиционни проекти за 
повишаване на енергийната ефективност в съответствие с приоритетите в националните 
дългосрочни и краткосрочни програми по енергийна ефективност, приети от Министерския съвет. 
Основния капитал на ФЕЕ се формира от средства предоставени от Глобалния екологичен фонд на 
ООН, Правителството на Р България, средства от двустранни (правителствени) дарения и средства 
от други дарители, частни предприятия. 
ФЕЕ изпълнява функциите на финансираща институция за предоставяне на кредити и гаранции по 
кредити, както и на център за консултации. ФЕЕ оказва съдействие на българските фирми, общини 
и частни лица в изготвянето на инвестиционни проекти за енергийна ефективност. Фондът 
предоставя финансиране, съфинансиране или гарантиране пред други финансови институции. 
Основен принцип в управлението на ФЕЕ е публично-частното партньорство. Фондът следва ред и 
правила, разработени с техническата помощ, предоставена от Световната банка и одобрени от 
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Българското правителство. 
www.bgeef.com  

� Национален доверителен ЕкоФонд (НДEФ) 
Фондът е създаден през м. октомври 1995 г. по силата на суапово споразумение “Дълг срещу 
околна среда” между Правителството на Конфедерация Швейцария и Правителството на 
Република България. 
Съгласно чл. 66, ал.1 на Закона за опазване на околната реда, целта на Фонда е управление на 
средства, предоставени по силата на суапови сделки за замяна на “Дълг срещу околна среда” и 
“Дълг срещу природа”, от международна търговия с предписани емисионни единици (ПЕЕ) за 
парникови газове, от продажба на квоти за емисии на парникови газове за авиационни дейности 
както и на средства, предоставени на база на други видове споразумения с международни, 
чуждестранни или български източници на финансиране, предназначени за опазване на околната 
среда в Република България. 
Фондът допринася за изпълнение на политиката на Българското правителство и поетите от 
страната международни ангажименти в областта на опазване на околната среда. Националният 
доверителен ЕкоФонд е независима институция, която се ползва с подкрепата на българското 
правителство. 
Националният доверителен ЕкоФонд финансира проекти в четири приоритетни области: 

� Ликвидиране на замърсявания, настъпили в миналото; 
� Намаляване замърсяването на въздуха; 
� Опазване чистотата на водите; 
� Опазване на биологичното разнообразие. 

www.ecofund-bg.org 
7.5. ФОРМИ НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО 

� Договори „До ключ” 
При този вид взаимоотношения, публичният сектор предоставя правата и задълженията на частния 
сектор да проектира, изгради и експлоатира съоръжение за определен период. Предмет на договора 
може да са инсталации за производство на енергия, системи за ефективно използване на енергията 
в обществения сектор, системи за контрол и мониторинг разхода на енергия и горива и други. 
Финансирането на изпълнението на проекта може да се извърши изцяло от страна на публичния 
сектор, като частният сектор заплаща “такса” за експлоатирането, или да бъде осигурено от страна 
на частния сектор, като изплащането на направената инвестиция е за сметка на събирането на 
“такси” или други вземания. 

� ЕСКО договори 
ЕСКО компаниите са бизнес модел, който се развива в България от няколко години. ЕСКО 
компаниите се специализират в предлагането на пазара на енергоспестяващи услуги. Основната им 
дейност е свързана с разработването на пълен инженеринг за намаляване на енергопотреблението. 
Този тип компании влагат собствени средства за покриване на всички разходи за реализиране на 
даден проект и получават своето възнаграждение от достигнатата икономия в периода, определен 
като срок на откупуване. За клиента остава задължението да осигури средства за годишни 
енергийни разходи, равни на правените от него преди внедряването на енергоефективните мерки. 
За да се изпълни тази услуга, между възложителя и изпълнителя се сключва специфичен договор, 
наречен ЕСКО договор - договор с гарантиран резултат. Договорът с гарантиран резултат е 
специфичен търговски договор, регламентиран с чл. 21 от Закона за енергийната ефективност. При 
този вид договаряне целият финансов, технически и търговски риск се поема от ЕСКО компанията. 
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VIII. МОНИТОРИНГ, ИНДИКАТОРИ, ОБРАТНА ВРЪЗКА  
 
След изтичане срока на изпълнение на Плана е необходимо да се отчетат резултатите, като се 
използват данните от извършения мониторинг на изпълнението. Оценката на изпълнението се 
извършва чрез сравняване на постигнатите резултати с данните за изходното състояние и базисния 
сценарий. 
Определянето на индикаторите за оценяване на резултатите от изпълнението на Плана е от 
решаващо значение за крайния успех и за практическата полза от мониторинга. Основно изискване 
по отношение на индикаторите е те да са ясни и измерими, което е предпоставка за тяхното 
обективно отчитане. 
Възможни са разнообразни индикатори:  

• обем на осъществените инвестиции (хил. лева);  
• спестена енергия (в абсолютни стойности - mWh) или намалена консумация на енергия 

(изразена като процентно съотношение);  
• специфична консумация на енергия (mWh/м2 застроена площ на сградата или mWh/жител);  
• равнище на комфорт (температура на помещенията или степен на осветеност на помещения 
или улици);  

• количество намалени емисии (в абсолютни стойности – tCO2 или в процентно намаление 
спрямо предишни емисии);  

• санирана разгъната застроена площ на сгради (в абсолютни стойности – m2 или спрямо броя 
на населението – m2/жител);  

• степен на възвръщаемост на осъществените инвестиции (като стойност на нормата на 
възвръщаемост - IRR или като срок на откупуване - PB);  

• себестойност на единица спестена енергия или намалени емисии (лв/kWh спестена енергия 
или лв/t СО2 намалени емисии).  
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IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Община Враца има потенциал за намаляване на емисиите на парникови газове и целите, които си 
поставя, надминават поставените цели на други общности, участващи в инициативата 
„Споразумение на кметовете“. Нейните цели са 25% намаление на CO2 до 2020 г. спрямо базовата 
2010 г., поне 25% повишаване на енергийната ефективност на територията на общината и поне 10 
% дял на възобновяемата енергия, произвеждана и потребявана в Община Враца. По пътя на 
експертната оценка се предвижда тези цели да се постигнат чрез реализиране на мерки в три 
категории – енергийна ефективност, възобновяема енергия и транспорт. Част от тях са повишаване 
на енергийната ефективност в обществената и частната инфраструктура, повишаване 
ефективността на уличното осветление в общината, повишаване капацитета на местната власт в 
областта на ЕЕ и ВЕИ, организиране на информационни кампании за гражданите и бизнеса, 
използване ресурса на ВЕИ в общинския и частния сектор и административно стимулиране за 
насърчаване на инвестициите в този сектор. Предвиждат се също кампании за популяризиране на 
устойчивия транспорт, както и в инвестиции в обществения транспорт. 
Стремежът на Община Враца да подобри енергийното потребление на своята територия е основан 
на събраните данни за консумацията на енергия през периода 2005 – 2011 г. Забелязва се 
повишаване на потреблението в някои сектори. Възможно е предстоящите увеличения на цената на 
електроенергията да подтикне към оптимизиране на потреблението.  

 
Планът за действие за устойчиво енергийно планиране на Община Враца има отворен 

характер и в срока на действие ще се усъвършенства, допълва и променя в зависимост от 
новопостъпилите данни, инвестиционни намерения и финансови възможности.  
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 26: Анг.Иванов, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Ем.Кюркчийски, 
Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, Кр.Донов, Кр.Георгиев, М.Николова,  
М.Драганова, М.Каменова, М.Петрова, М.Кирилова, М.Драганов, М.Костов, Н.Найденова, 
Пл.Ганецовски, Св.Арнаудов, С.Илчева, Х.Георгиева и Цв.Коцев. 
ПРОТИВ – няма. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА 
 

20.Допълване на годишната Програма за управление и разпореждане с имотите – 
общинска собственост за 2013 г. с общински обекти от първостепенно значение. 

       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 503 

 
ОТНОСНО: Допълване на годишната Програма за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост за 2013 г. с общински обекти от първостепенно значение  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА),  чл.8, ал.9, т.т.5 и 6 от Закона за общинската собственост (ЗОС), във 
връзка с § 5, т.73 от Допълните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 24, 
ал.5 и ал.6 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и при мотиви, подробно изложени в 
докладната записка: 
  

РЕШИ: 
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1.Допълва годишната Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост за 2013 г., приета с Решение № 366 по Протокол № 30 от 26.02.2013 г. на Общински 
съвет – Враца с нов Раздел VI. Общински обекти от първостепенно значение със следния текст: 

Обявява обектите от първостепенно значение, които ще се планират и изграждат през 
2013г., както следва: 

1.Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца с подобекти: 
1.1.  Инженеринг за реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. 

Враца; 
 1.2. Реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция и удължаване на 
канализационната мрежа на гр. Враца – ЕТАП I; 

1.3.Реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция и удължаване на 
канализационната мрежа на гр. Враца – ЕТАП II 

2.Изграждане и оборудване на Защитено жилище – нова едноетажна сграда в УПИ І, кв.60а, 
ж.к. „Река Лева” плана на град Враца. 

3.Изграждане и оборудване на ЦНСТ – нова едноетажна сграда в УПИ III, кв.121 по плана 
на град Враца. 

4.Изграждане и оборудване на ЦНСТ – нова едноетажна сграда в УПИ ХХІІІ, кв.76 по плана 
на град Враца. 

5.Изграждане и оборудване на ЦНСТ – нова едноетажна сграда в УПИ III, кв.22. по плана на 
град Враца. 

6.Обществена зелена площ в ж.к. Дъбника, кв. 124, УПИ ІІІ, гр. Враца. 
7.Рехабилитация и обновяване на Обществен парк „Хижата”. 
8.Изграждане на Паркова зона в района на Медковско дере, от бул. "Втори юни" до бул. 

"Васил Кънчов". 
9.Интегриран градски транспорт на гр. Враца. 
10. Обновяване и модернизиране на пешеходната зона, в централната градска част на гр. 

Враца. 
11. Интегриран проект за изграждане на инсталация за оползотворяване на възобновяеми 

енергийни източници за задоволяване на нуждите от енергия на комплекс от обществени сгради. 
  2.Досегашен Раздел VІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, става Раздел VIІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

3.Допълнената Годишната Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост за 2013 г. да бъде публикувана на интернет страницата на Община Враца. 
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 24: Анг.Иванов, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Драганов, В.Кръстев, Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, 
Зл.Карамелска, К.Динкова, Кр.Донов, Кр.Георгиев, М.Николова, М.Драганова, М.Каменова, 
М.Петрова, М.Кирилова, М.Драганов, М.Костов, Н.Найденова, Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, 
Св.Арнаудов, Х.Георгиева и Цв.Коцев. 
ПРОТИВ – няма. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1: С.Илчева. 
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА 
 

21.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост през 2013 г. относно управление на имоти, общинска собственост и откриване на 
процедура за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост чрез 
провеждане на търг с тайно отдаване. 

       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 

 Изказа се: Х.Георгиева. 
Г-жа Х.Георгиева представи становище на ПК по законосъобразност на актовете на 

общински съвет, актовете на кмета на общината, предотвратяване и установяване конфликт на 
интереси. 
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След направени разисквания вносителят направи следното допълнение в проекта за 
решение: В края на текста на т.1 да се добави израза „съгласно приложена схема”. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 504 

 
ОТНОСНО: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти - 

общинска собственост през 2013 г., относно управление на имоти общинска собственост и 
откриване на процедура за отдаване под наем на част от имот, публична общинска 
собственост чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9, чл.14, ал.7 от Закона за 

общинската собственост, чл.15, във връзка с чл.51 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество (приета от Общински съвет – Враца с Решение 
№292/2008г),  

 
РЕШИ: 

 
          1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 
2013 г. с помещение с обща площ 78,00 кв.м., находящо се в сграда на „Дом за социални услуги на 
населението” в с. Паволче, съгласно приложена схема. 
          2. Да бъде проведена процедура за отдаване под наем на помещението по т.1, чрез публичен 
търг с тайно наддаване за кафе-аперитив за срок от 10 години при първоначален месечен наем 
273,00 лв., (определен съгласно Приложение №1 към НРПУРОИ – Тарифа за определяне на 
началния размер на месечния наем за 1 кв.м. при предоставяне на помещения, терени и места). 
          3. Възлага на Кмета на Община Враца да извърши необходимите действия по организирането 
и провеждането на тръжната процедура. 
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 28: Анг.Иванов, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Зл.Карамелска, К.Динкова, Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, 
М.Николова,  М.Драганова, М.Каменова, М.Кирилова, М.Драганов, М.Костов, М.Калистратов, 
Н.Найденова, Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, Св.Арнаудов, С.Илчева, Х.Георгиева и Цв.Коцев. 
ПРОТИВ – няма. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА 
 

22.Продажба на общинско жилище по реда на Наредбата за условията и реда за 
управление и разпореждане с общински жилища. 

       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 505 

 
ОТНОСНО:  Продажба на общинско жилище по реда на Наредбата за условията и 

реда за управление и разпореждане с общински жилища  
 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, предвид разпоредбите на  чл.47, ал.1, т.3 от ЗОС и 

чл.40, ал.2. от НУРУРОЖ и при мотиви подробно изложени в докладната записка. 
 

РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие да се извърши продажба на общинското жилище по реда на чл.46 от 
НУРУРОЖ, съгласно Приложение №1 – Предложение за продажба на общинско жилище по реда 
на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.  

2. Възлага на Кмета на Община Враца да извърши продажба на общинското жилище по реда 
на чл.46 от НУРУРОЖ, съгласно Приложение №1 – Предложение за продажба на общинско 
жилище по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински 
жилища.  
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Приложение №1 
 
 

СПИСЪК НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ПРОДАЖБА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Наемател/молба вх. № 
Жилище – апартамент, 
местонахождение,  адрес 

Заповед за 
настаняване 

 
Вид на 
имота 

 

Акт 
за ОС 
№ 

Данъчна  
оценка в лв. 

Продажна 
стойност 

по чл.40 ал.2 
променена в 

лв. 

1 
КРАСИМИР АЛЕКСАНДРОВ 

ДИМИТРОВ 
вх. № 9400-0-6856/30.04.2013г. 

Самостоятелен обект в 
сграда 

с идентифик. 12259.1009. 
13.1.20 ап. №20, ж.к. 

„Сениче” бл.74, вх.Б, ет.4, 
гр.Враца 

125/25.06.1992 г. 
 

Двустаен 
 

 
2017 

 
15 701,00 27 477,00 
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 30: Анг.Иванов, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, К.Беков, 
Кр.Донов, Кр.Георгиев, М.Николова, М.Драганова, М.Каменова, М.Кирилова, М.Драганов, 
М.Костов, М.Калистратов, Н.Найденова, Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, Св.Арнаудов, С.Илчева, 
Х.Георгиева и Цв.Коцев. 
ПРОТИВ – няма. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА 

 
23.Безвъзмездно придобиване от Община Враца на имот частна държавна собственост 

– бивши лаборатории на ХЕИ в гр. Враца.   
       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 

  
Изказаха се: Пл.Кръстев, Св.Луканов, С.Илчева и М.Николова. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 506 

 
ОТНОСНО: Безвъзмездно придобиване на имот частна държавна собственост – бивши 

лаборатории на ХЕИ  в гр. Враца – в собственост на Община Враца 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.1, т.2 от НРПУРОИ и при 
мотиви, изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
  

1. Дава съгласие за безвъзмездно придобиване от Община Враца на имот, находящ се в 
гр.Враца, ул. „Георги Апостолов” № 2 както следва:  

1) Самостоятелен обект с идентификатор № 12259.1026.265.3.1 /дванадесет хиляди двеста 
петдесет и девет точка хиляда двадесет и шест точка двеста шестдесет и пет точка три точка едно/ 
на първия етаж в едноетажна сграда с идентификатор № 12259.1026.265.3 /дванадесет хиляди 
двеста петдесет и девет точка хиляда двадесет и шест точка двеста шестдесет и пет точка три/ 
масивна конструкция, построена 1972 г. със застроена площ 90.39 кв.м. /деветдесет цяло и 
тридесет и девет стотни кв.м./ и складово помещение  в подземния етаж с идентификатор на 
самостоятелния обект № 12259.1026.265.3.2 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка 
хиляда двадесет и шест точка двеста шестдесет и пет точка три точка две/ със застроена площ 
30,41 кв. м. /тридесет цяло и четиридесет и една стотни кв.м./, заедно със съответните идеални 
части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху терена с идентификатор № 
12259.1026.265 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда двадесет и шест точка 
двеста шестдесет и пет/ по кадастралната карта на гр.Враца, одобрена със заповед № РД-18-
43/16.09.2005г. на Агенцията по Кадастър, ул. „Георги Апостолов” № 2 /две/ при граници на 
обекта: 

От запад: сграда с идентификатор № 12259.1026.265.2; 
От юг: сграда с идентификатор № 12259.1026.265.6; 
От изток: сграда с идентификатор № 12259.1026.265.5; 
От север: ул. „Георги Апостолов”. 

Недвижимият имот е актуван с Акт за частна държавна собственост № 2833/16.11.2010г. вписан в 
Дв.вх.рег. № 6630/18.11.2010г., Акт № 175, Том 15, партида № 45608, 45619 от Съдия по 
вписванията при Служба по вписванията – гр.Враца. 
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2) Самостоятелен обект с идентификатор № 12259.1026.265.5.1 /дванадесет хиляди двеста 
петдесет и девет точка хиляда двадесет и шест точка двеста шестдесет и пет точка пет точка едно/ 
на първия етаж в едноетажна сграда с идентификатор № 12259.1026.265.5 /дванадесет хиляди 
двеста петдесет и девет точка хиляда двадесет и шест точка двеста шестдесет и пет точка пет/ 
полумасивна конструкция, на един етаж, представляващ помещения в южния край на сградата 
обособени в самостоятелен обект със самостоятелен вход със застроена площ 45,51 кв.м. 
/четиридесет и пет цяло и петдесет и една стотни кв.м./, състоящ се от три стаи и антре, заедно 
съответните идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху 
терена с идентификатор № 12259.1026.265 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка 
хиляда двадесет и шест точка двеста шестдесет и пет/ по кадастралната карта на гр.Враца, 
одобрена със заповед № РД-18-43/16.09.2005г. на Агенцията по Кадастър, ул. „Георги Апостолов” 
№ 2 /две/ при граници на обекта: 

От запад: сграда с идентификатор № 12259.1026.265.3; 
От юг: сграда с идентификатор № 12259.1026.265.6; 
От север: сграда с идентификатор № 12259.1026.265.5; 
Недвижимият имот е актуван с Акт за частна държавна собственост № 2834/16.11.2010г. 

вписан в Дв.вх.рег. № 6626/18.11.2010г., Акт №171, Том 15, партида № 45620 от Съдия по 
вписванията при Служба по вписванията – гр.Враца.  

3) Сграда с идентификатор № 12259.1026.265.6 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет 
точка хиляда двадесет и шест точка двеста шестдесет и пет точка шест/ полумасивна конструкция, 
построена  1972 г. със застроена площ 288 кв. м. /двеста осемдесет и осем кв.м./ построена в 
поземлен имот с идентификатор № 12259.1026.265 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет 
точка хиляда двадесет и шест точка двеста шестдесет и пет/ по кадастралната карта на гр.Враца, 
одобрена със заповед № РД-18-43/16.09.2005г. на Агенцията по Кадастър, заедно с отстъпеното 
право на строеж върху терена с адрес ул. „Георги Апостолов” № 2 /две/ при граници на сградата: 

Сграда с идентификатор № 12259.1026.265.3; 
Сграда с идентификатор № 12259.1026.265.5. 
Недвижимият имот е актуван с Акт за частна държавна собственост № 2835/16.11.2010г. 

вписан в Дв.вх.рег. № 6629/18.11.2010г., Акт № 174, Том 15, партида № 45628 от Съдия по 
вписванията при Служба по вписванията – гр.Враца. 

2. Възлага на Кмета на Община Враца да отправи искане до Областния управител по реда на 
чл.54 от ЗДС за безвъзмездно придобиване на имот частна държавна собственост, находящ се в 
гр.Враца, ул. „Георги Апостолов” № 2  – бивши лаборатории на ХЕИ  в гр. Враца – в собственост 
на Община Враца. 
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 21: Анг.Иванов, Б.Ничев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, Ем.Кюркчийски, 
Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, К.Беков, Кр.Донов, Кр.Георгиев, М.Кирилова, М.Драганов, 
М.Костов, Н.Найденова, Пл.Ганецовски, Св.Арнаудов, С.Илчева, Х.Георгиева и Цв.Коцев. 
ПРОТИВ – 2: М.Николова и  Пл.Кръстев. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 6: Б.Стоев, Д.Димитрова, Здр.Златев, М.Драганова, М.Каменова и 
М.Калистратов. 
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА 
 

24.Довършване и реализация на жилищен блок № 143, ж.к. „Сениче”, гр.Враца. 
       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 

  
При представяне на докладната записка вносителят представи и втори вариант на проект за 

решение. 
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ПРОЕКТ ЗА РШЕНИЕ 
 
ОТНОСНО: Довършване и реализация на Жилищен блок № 143, ж.к. „Сениче”, 

гр.Враца  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, при мотиви подробно изложени 
в докладната записка 

 
РЕШИ: 

 
            1. Приема II-ри вариант на предложенията на СИБАНК ЕАД Банката да довърши 
самостоятелно обект „Жилищен блок №143, ж.к. „Сениче”, гр.Враца”, като квадратурата на 
дължимото в полза на Община Враца имотно обезщетение в същия блок се редуцира, както следва: 

Квадратура на  дължимо обезщетение общо – 1 485,57 м2; 
Стойност за довършване до въвеждане сградата в експлоатация – 122,14 €/м2; 
Средна пазарна цена на жилища за региона – 210 €/м2  
или 
1 485,57 м2 х 122,14 € = 181 447,52 € - стойност за довършване на обектите, предвидени за 

обезщетение; 
181 447,52 € : 210 € = 964 м2 – квадратура за редуциране; 
1 485,57 м2 – 864 м2 = 621,57 м2 – квадратура за Община Враца след въвеждане в 

експлоатация. 
2.Възлага на Кмета на Община Враца да предприеме необходимите действия за уведомяване 

на СИБАНК  ЕАД  и сключване на договор. 
 
Изказаха се: Х.Георгиева, М.Николова и В.Драганов. 
Г-жа Х.Георгиева представи Становище на ПК по законосъобразност на актовете на 

общински съвет, актовете на кмета на общината, предотвратяване и установяване конфликт на 
интереси, в което комисията подкрепа втория вариант на проект за решение. 

Г-жа М.Николова предложи Общински съвет – Враца да утвърди проекта за договор. 
Вносителят възприе направеното предложение. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 507 
 

ОТНОСНО: Довършване и реализация на Жилищен блок № 143, ж.к. „Сениче”, 
гр.Враца  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, при мотиви подробно изложени 
в докладната записка 

 
РЕШИ: 

 
            1. Приема II-ри вариант на предложенията на СИБАНК ЕАД Банката да довърши 
самостоятелно обект „Жилищен блок №143, ж.к. „Сениче”, гр.Враца”, като квадратурата на 
дължимото в полза на Община Враца имотно обезщетение в същия блок се редуцира, както следва: 

Квадратура на  дължимо обезщетение общо – 1 485,57 м2; 
Стойност за довършване до въвеждане сградата в експлоатация – 122,14 €/м2; 
Средна пазарна цена на жилища за региона – 210 €/м2  
или 
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1 485,57 м2 х 122,14 € = 181 447,52 € - стойност за довършване на обектите, предвидени за 
обезщетение; 

181 447,52 € : 210 € = 964 м2 – квадратура за редуциране; 
1 485,57 м2 – 864 м2 = 621,57 м2 – квадратура за Община Враца след въвеждане в 

експлоатация. 
2. Възлага на Кмета на Община Враца да предприеме необходимите действия за 

уведомяване на СИБАНК  ЕАД за настоящото решение. 
3. Възлага на Кмета на Община Враца да внесе за утвърждаване от Общински съвет – Враца 

проект на договор между Община Враца и СИБАНК  ЕАД. 
 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 29: Анг.Иванов, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, К.Беков, 
Кр.Донов, М.Николова,  М.Драганова, М.Каменова, М.Кирилова, М.Драганов, М.Костов, 
М.Калистратов, Н.Найденова, Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, Св.Арнаудов, С.Илчева, Х.Георгиева и 
Цв.Коцев. 
ПРОТИВ – няма. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА 
 

25.Разрешение от общинския съвет на основание чл.124а, ал.1 от Закона за устройство 
на територията за изработване на проект за подробен устройствен план (парцеларен план за 
елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) 
за прокарване на канализация, част от „Интегриран проект за воден цикъл на гр.Враца” от 
ул. „Бистрица” до поземлен имот с идентификатор 12259.1006.114 по кадастралната карта на 
гр.Враца през поземлени имоти 12259.1006.175, 12259.82.9, 12259.82.5, 12259.48.20, 
12259.1006.174 и 12259.1006.170 и обособяване на част от поземлен имот 12259.1006.114 за 
изграждане на канализационна помпена станция. 

       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 
 
Изказаха се: В.Драганов, инж. Н.Иванов, Кр.Донов, инж.М.Рашева и Х.Георгиева. 
Г-жа Х.Георгиева представи Становище на ПК по законосъобразност на актовете на 

общински съвет, актовете на кмета на общината, предотвратяване и установяване конфликт на 
интереси. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 508 

 
ОТНОСНО: Разрешение от Общинския съвет на основание чл.124а, ал.1 от Закона за 

устройство на територията за изработване на проект за подробен устройствен план 
(парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на 
урбанизираните територии) за прокарване на канализация, част от „Интегриран проект за 
воден цикъл на гр.Враца” от ул. „Бистрица” до поземлен имот с идентификатор 
12259.1006.114 по кадастралната карта на гр. Враца през поземлени имоти 12259.1006.175, 
12259.82.9, 12259.82.5, 12259.48.20, 12259.1006.174 и 12259.1006.170 и обособяване на част от 
поземлен имот 12259.1006.114 за изграждане на канализационна помпена станция 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с правомощията си по чл.21, ал.1, т.11 от 
ЗМСМА и чл.124 а, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и при мотиви, подробно 
изложени в докладната записка, 

РЕШИ: 
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1. Разрешава служебно изработване на подробен устройствен план (парцеларен план за 

елементите на техническата инфраструктура и план за регулация и застрояване извън границите на 
урбанизираните територии) за прокарване на канализация, част от „Интегриран проект за воден 
цикъл на гр. Враца” от ул. „Бистрица” до поземлен имот 12259.1006.114 в землището на гр. Враца, 
през поземлени имоти 12259.1006.175, 12259.82.9, 12259.82.5, 12259.48.20, 12259.1006.174 и 
12259.1006.170 и обособяване на част от поземлен имот 12259.1006.114 за изграждане на 
канализационна помпена станция. 

2. На основание чл. 124 б, ал.1 от ЗУТ одобрява заданието по чл.125, ал.2 от ЗУТ за 
изработване на проект за подробен устройствен план.   

3. Решението на общинския съвет да се разгласи с обявление, което да се постави на 
определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други 
подходящи места в съответната територия – предмет на плана, и да се публикува на интернет 
страницата на общината и в един местен вестник 

4. Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ. 
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 19 
ПРОТИВ – 2 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 7 
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА 

 
26. Одобряване на промени в структурата и  числеността на звената в общата и 

специализираната администрация  на общинска администрация – Враца в изпълнение на 
Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията (НПКДА), 
приета с ПМС № 129 от 26 юни 2012 година. 

       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца  

  
При представянето на докладната записка и проекта за решение вносителят направи 

следните промени:  
1.В т.2 на проекта за решение вместо текста „на кмета на общината – специализирана 

администрация с наименование отдел „Общинска собственост” да се запише текста „на заместник-
кмета по устройство на територията”. 

2. т.5 отпада от проекта за решение. 
Изказаха се: Х.Георгиева, Ив.Жеков и Ив.Узунов. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 509 
 

ОТНОСНО: Одобряване на промени в структурата и  числеността на звената в общата 
и специализираната администрация  на общинска администрация – Враца в изпълнение на 
Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията (НПКДА), 
приета с ПМС № 129 от 26 юни 2012 година. 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.1, т.2. от ЗМСМА, във връзка с влязлата в сила Наредба за прилагане 
на класификатора на длъжностите в администрацията , приета с ПМС №129 от 26.06.2012 година  
и при мотиви, изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
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1. Одобрява преминаването на  отдел „Местни приходи” като звено  в дирекция „Финанси, 
икономически анализи, местни приходи и общинска собственост” (ФИАМПОС) – обща 
администрация,  в специализираната администрация и го преобразува в дирекция „Местни данъци 
и такси”. 

2. Извежда отдел „Общинска собственост и икономика” от дирекция ФИАМПОС – обща 
администрация и на основание чл.15, ал.2. от ЗМСМА го структурира на пряко подчинение на 
заместник-кмета по устройство на територията. 

3. Преименува дирекция ФИАМПОС в дирекция „Финансово – счетоводна дейност” (ФСД) 
с два отдела – „Бюджет и финанси” и „Счетоводство”. 

4. Извежда отдел „Гражданско състояние” от дирекция Административно обслужване и 
информационни технологии” и на основание чл.15, ал.2 от ЗМСМА го структурира като 
самостоятелно звено в специализираната администрация на пряко подчинение на секретаря на 
общината. 

5. Закрива отделите „Образование, възпитателни дейности и спорт” и „ Култура, културно-
историческо наследство и туризъм” към дирекция „Образование, култура, спорт и туризъм”, както 
и отделите „Здравеопазване” и „ Социални и младежки дейности” към дирекция „Здравеопазване, 
социални и младежки дейности”. Дейностите на досега съществуващите отдели се запазват в 
рамките на двете дирекции в специализираната администрация.  

6. Увеличава числеността на отдел устройствено планиране и контрол по строителството с 2 
щ. бр. 

7. Утвърждава промени в числеността на общата и специализирана администрация 
съответно от 82 на 53 щатни бройки и от 42 на 72 щатни бройки. 

8. Утвърждава Приложение 1 като неразделна част от настоящия проект за решение и обща 
численост на администрацията от 175 щатни бройки. 

9. Възлага на Кмета на общината да предприеме необходимите мерки по отразяване на 
направените промени в длъжностните разписания и устройствения правилник на администрацията. 

 
Приложение 1 

 
СТРУКТУРА 

НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВРАЦА 
 

РЪКОВОДСТВО 
 

1.Кмет 
2.Заместник-кмет по европейско финансиране и обществени поръчки 
3.Заместник-кмет по устройство на територията 
4.Заместник-кмет по образование, култура,спорт и туризъм 
5.Заместник-кмет по здравеопазване и социални дейности 
6.Секретар 
 

ЗВЕНА ИЗВЪН ОБЩАТА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЯКО 
ПОДЧИНЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА 

 
1. Главен архитект – 1. щ. бр. 
2. Отдел „Вътрешен одит”- 3 щ.бр. 
3. Финансов контрольор – 1 щ.бр. 
 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ – 53 Щ.БР. 
  
Отдел „Канцелария на Кмета” 
 1.Дирекция „Административно обслужване и информационни технологии”  
 1.1. Отдел „Работа с кметствата, обслужване на Общинския съвет и АСД” 
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 1.2. Отдел „Център за административно обслужване и информационни технологии ” 
 1.3. Отдел „Човешки ресурси” 
2.Дирекция „Финансово – счетоводна дейност” 
 2.1  Отдел „Бюджет и финанси” 
 2.2. Отдел „Счетоводство” 
3.Дирекция  „Административно правни дейности” 
4.Дирекция „Протокол, администриране на проекти и международно сътрудничество” 

 
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ – 72 Щ.БР. 

 
1. Дирекция „Устройство на територията, публична инфраструктура, опазване на околната 

среда” – 21 щ. бр. 
1.1. Директор 
1.2. Отдел „Устройствено планиране и контрол по строителството” – 11 щ. бр. 
1.3. Отдел „Публична инфраструктура и околна среда” – 9 щ. бр. 

2. Дирекция „Образование, култура, спорт и туризъм” – 11 щ. бр. 
3. Дирекция „Здравеопазване, социални и младежки дейности” – 11 щ. бр. 
4. Дирекция „Местни данъци и такси” – 13 щ. бр. 
5. Самостоятелни отдели в рамките на специализираната администрация 

5.1 Отдел „Общинска собственост” – 8 щ. бр. 
5.2. Отдел „Гражданско състояние ” – 8 щ.бр. 

 
КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ – 22 Щ.БР. 

ГЛАВНИ СПЕЦИАЛИСТИ В КМЕТСТВА – 17 Щ.БР. 
 

ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА – 175 Щ.БР. в т.ч.: 
 
1.Делегирана държавна дейност – 138 щ. бр. 
2.Дофинансирани – 37 щ. бр.  
 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 22: Анг.Иванов, Б.Ничев, В.Стаменов, Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, 
Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, К.Беков, К.Донов, М.Драганова, М.Каменова, М.Кирилова, 
М.Драганов, М.Костов, М.Калистратов, Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, Св.Арнаудов, С.Илчева, и 
Цв.Коцев. 
ПРОТИВ – 4: Б.Стоев, М.Николова, Н.Найденова и Х.Георгиева. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2: В.Кръстев и Вл.Ценов. 
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА 
 

27. Определяне начина на гласуване на редовно общо събрание на „Свежест” ЕООД – 
Враца. 

       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца  

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 510 

 
ОТНОСНО: Определяне начина на гласуване на  редовно Общо събрание на 

съдружниците в  „Свежест” ЕООД – Враца 
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.24, ал.1 от Наредбата  за реда за 
упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества на Общински 
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съвет – Враца, Покана № 26-00-1686/18.06.2013 г. за редовно Общо събрание на  „Свежест” ЕООД 
– Враца и мотиви, изложени в докладната записка 

 
РЕШИ: 

 
1.Определя следния начин на гласуване на инж.Николай Иванов – Кмет на Община Враца 

на редовно Общо събрание на  „Свежест” ЕООД – Враца: 
І.По отчета за търговската дейност и приемането и одобряването на ГФО на „Свежест” 

ЕООД – Враца за 2012 г.: 
По т.1. от дневния ред: Отчет на управителя за търговската дейност на дружеството през 

2012г. – Да вземе решение за гласуване след запознаване с отчета. 
 По т.2. от дневния ред: Приемане и одобряване на годишния финансов отчет на „Свежест” 
ЕООД – Враца за 2012 г. – Да вземе решение за гласуване след запознаване с отчета. 
 По т.3 от дневния ред: Освобождаване на управителя от отговорност за дейността му като 
такъв за 2012 г. – Да вземе решение за гласуване на място. 
 По т.4 от дневния ред: Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2012г. – Да 
вземе решение за гласуване на място. 
 По т.5 от дневния ред: Други. – Да вземе решение за гласуване на място. 
 ІІ. По отчета за търговската дейност и приемането и одобряването на ГФО за 2009 г.-
повторно, поради получен отказ № 20100805103409/05.08.2010 г. за обявяване на ГФО на 
дружеството в Търговския регистър: 

По т.1. от дневния ред: Отчет на управителя за търговската дейност на дружеството през 
2009 г. – Да вземе решение за гласуване след запознаване с отчета. 
 По т.2. от дневния ред: Приемане и одобряване на годишния финансов отчет на 
„Свежест”ЕООД-Враца за 2009 г. – Да вземе решение за гласуване след запознаване с отчета. 
 По т.3 от дневния ред: Освобождаване на управителя от отговорност за дейността му като 
такъв за 2009 г. – Да вземе решение за гласуване на място. 
 По т.4 от дневния ред: Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2009 г. – Да 
вземе решение за гласуване на място. 
 По т.5 от дневния ред: Други. – Да вземе решение за гласуване на място. 
 2.Възлага на упълномощеното лице да представи  в Общински съвет – Враца в 7-дневен 
срок от провеждане на Общото събрание протокол от същото. 
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 24: Анг.Иванов, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Кръстев, Вл.Ценов, Д.Димитрова, 
Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Беков, Кр.Донов, М.Николова,  
М.Драганова, М.Каменова, М.Драганов, М.Костов, Н.Найденова, Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, 
Св.Арнаудов, С.Илчева и Цв.Коцев. 
ПРОТИВ – няма. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА 
 

28. Приемане на  Наредба за допълнение на Наредбата за организация на движението 
при кратковременно платено паркиране – „Синя  зона” – гр. Враца (приета с решение № 125/ 
29.05.2008г.) 

       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 

 Изказа се: Д.Димитрова. 
 Г-жа Димитрова представи становище на ПК по стопанска дейност и инвестиционна 
политика. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 511 
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ОТНОСНО: Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за организация на 
движението при кратковременно платено паркиране – „Синя зона” – гр.Враца, (приета с 
решение № 125/ 29.05.2008г.) 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

            На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл.8 и чл.10, ал.2  от Закона за нормативните актове, и във връзка с изложените в докладната 
записка мотиви 

РЕШИ: 
 
         Приема Наредба за допълнение на Наредбата за организация на движението при 
кратковременно платено паркиране – „Синя зона” – гр.Враца, (приета с Решение № 125/ 
29.05.2008 г.). 
          §1  Към  чл.3 се създава нова алинея 6 с текст: 
          (6) Заплащането на паркирането на автомобили в „Синя зона” се извършва и чрез услугата 
„SMS паркиране” по посочен в съответната указателна табела ред. 
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 25: Анг.Иванов, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Кръстев, Вл.Ценов, Д.Димитрова, 
Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Беков, Кр.Донов, М.Николова,  
М.Драганова, М.Каменова, М.Кирилова, М.Драганов, М.Костов, М.Калистратов, Пл.Кръстев, 
Пл.Ганецовски, Св.Арнаудов, С.Илчева и Цв.Коцев. 
ПРОТИВ – няма. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА 
 

29.Въвеждане на „SMS паркиране” в зоната за кратковременно платено паркиране – 
„Синя зона” гр.Враца. 

       Докладва: инж. Николай Иванов 
        Кмет на Община Враца 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 512 

 
 ОТНОСНО: Въвеждане на „SMS паркиране” в зоната за кратковременно платено 
паркиране – „Синя зона” – Враца  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

   На основание чл.21, ал.1 ,т.6 от ЗМСМА и чл.28 от Правилника за дейността на Общинското 
предприятие „Паркинги и гаражи” и при мотиви, изложени в докладната записка  
 

РЕШИ: 
 
 1.Дава съгласие за въвеждане на „SMS паркиране” в зоната за кратковременно платено 
паркиране – „Синя зона” – Враца. 
   2.Приема корекциите по предназначението на разходите по бюджета   в частта „издръжка” и 
„капиталови разходи” за ОП „Паркинги и гаражи” – Враца, съгласно Приложение № 3, както 
следва: 

A. Увеличава средствата по следните  параграфи:  
   § 53-00 Придобиване на НДА с 7000,00 лв. 
   § 52-00 Придобиване на ДМА с 2000,00 лв. 
Всичко увеличение на разходната част на бюджета с 9 000,00 лв. 
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B. Намалява средствата по параграфи: 
   § 10-30 Разходи за текущ ремонт с 5 000,00 лв. 
   § 51-00 Разходи за основен ремонт с 4 000,00 лв. 
Всичко намаление на разходната част на бюджета  с 9 000,00 лв. 
    3.Възлага на Кмета на Община – Враца и Директора на ОП „Паркинги и гаражи” – Враца   
да предприемат  действия по избор на изпълнител на проекта „SMS паркиране” и въвеждане  на 
услугата  в зоната за кратковременно платено паркиране – „Синя зона” – Враца. 

 
Приложение  3 

 

 
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 26: Анг.Иванов, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Кръстев, Вл.Ценов, Д.Димитрова, 
Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, К.Беков, Кр.Донов, 
М.Николова,  М.Драганова, М.Каменова, М.Кирилова, М.Драганов, М.Костов, М.Калистратов, 
Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, Св.Арнаудов, С.Илчева и Цв.Коцев. 
ПРОТИВ – няма. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА 
 

Наименование на разходите § 
Начален план 
по бюджет 

2013 година 

Уточнен план 
по бюджет 

2013 година 

Заплати на персонал по трудови правоотношения 01-00 196 798 196 798 
заплати на перс. по труд.правоотношения 01-01 196 798 196 798 
Други възнаграждения и плащания на персонала 02-00 4 000 4 000 
за персонал извънтрудови правоотношения 02-02 4 000 4 000 
суми за СБКО 02-05   
обезщетения на персонала 02-08   
други плащания и възнаграждения 02-09   
Задължителни осигурителни вноски 05-00 35 603 35 603 
Осигурителни вноски от работодател за ДОО 05-51 22 691 22 691 
Здравно-осигурителни вноски от работодатели 05-60 9 446 9 446 
Вноски за ДЗПО от работодатели 05-80 3 466 3 466 
Издръжка 10-00 42 804 42 804 
постелен инвентар и облекло 10-13 6 000 6 000 
материали 10-15 11 000 11 000 
вода горива и енергия 10-16 2 500 2 500 
разходи за външни услуги 10-20 13 800 13 800 
разходи за текущ ремонт 10-30 6 700 1 700 
данъци мита и такси 10-40 400 400 
разходи за командировка в страната 10-51 500 500 
други разходи за СБКО 10-91 5 904 5 904 
други неквалифицирани разходи 10-98 1 000 1 000 
Всичко  разходи:    
Капиталови разходи  12 000 17 000 
основен ремонт 51-00 8 000 4 000 
придобиване на ДМА 52-00 4 000 6 000 
придобиване на НДА 53-00 0 7 000 
Всичко  разходи:  296 205 296 205 
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30.Питания от граждани. 
Изказаха се: Н.Статков и Ст.Чолаков. 
 
31.Разни.  

 В т.Разни Общински съвет – Враца прие следните решения по предложения на общински 
съветници: 
 
 По предложение на Кр.Донов: 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 513 
 

 ОТНОСНО: Договори, сключени по Проект „Интегриран проект за воден цикъл на 
гр.Враца”  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

   На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА 
 

РЕШИ: 
 
 Възлага на кмета на Община Враца в срока до 28.06.2013 г. да предостави в Общински съвет 
– Враца всички договори и индикативните графици по Проект „Интегриран проект за воден цикъл 
на гр.Враца”. 
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 16 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 6 
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА 
 

По предложение на Пл.Кръстев: 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 514 
 

 ОТНОСНО: Провеждане на форум, работна среща по Проект „Интегриран проект за 
воден цикъл на гр.Враца”  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

   На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА 
 
 

РЕШИ: 
 
 Възлага на Кмета на Община Враца да организира и проведе форум, работна среща по 
Проект „Интегриран проект за воден цикъл на гр.Враца” на 01.07.2013 г. с всички заинтересовани 
страни, народни представители от 6 МИР, общински съветници и медии. 
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 19 
ПРОТИВ – 1 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3 
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА 
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По предложение на Б.Стоев: 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 515 
 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, приет с Решение № 3 по Протокол № 2/06.12.2011 г. 
  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

   На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА 
 
 

РЕШИ: 
 

1.Възлага на Председателя на Общински съвет – Враца да внесе промяна в Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, приет с Решение № 3 по Протокол № 2/06.12.2011 г., касаеща питания 
на общински съветници и граждани. 

2. Възлага на Председателя на Общински съвет – Враца на следващото заседание  на 
общинския съвет да внесе График с регламентирано ежемесечно, тематично заседание „Питания и 
отговори на питания”. 
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 19 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 4 
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА 

 
По предложение на Х.Георгиева: 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 516 
 

ОТНОСНО: Избиране на временна комисия 
  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.31, ал.5 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинска администрация 
 

РЕШИ: 
  

1.Избира временна комисия в състав: 
Ангел Иванов 
Десислава Димитрова 
Хенриета Георгиева 
Марияна Каменова 
Соня Илчева 

със задача: Да провери обстоятелствата по подадени сигнали за нарушения и нередности, касаещи 
управлението на ОП „Спорт и туризъм”. 
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 2.Възлага на сформираната временна комисия да изготви доклад за резултатите от 
проверката, който да бъде внесен за разглеждане и обсъждане на следващото заседание на 
Общински съвет – Враца. 

 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 22 
ПРОТИВ – 1 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА 

 
След изчерпване на дневния ред г-жа Малина Николова закри заседанието в 17,30 часа. 

 
 
 
 

Малина Николова 
Председател на Общински съвет – Враца  
 
 
 
 
Изготвил протокола: 
   Цветелина Йорданова  


