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П Р О Т О К О Л   № 4 
 

 Днес 19.01.2012 година от 10,00 часа се проведе извънредно заседание на Общински 
съвет – Враца. 
 Присъстваха 33 общински съветници.  
 Отсъстваха: Ант.Георгиев, Кр.Донов, Н.Найденова и Т.Василева.  

Председателят на Общинския съвет – инж. Петя Аврамова обяви кворум в залата и откри 
заседанието в съответствие с чл.49, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 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.Да отпаднат от дневния ред: т.2 – Върнато за ново обсъждане от Кмета на Община 
Враца Решение № 44 по Протокол № 3 от 27.12.2011г. на Общински съвет – Враца и т.3 – 
Върнато за ново обсъждане от Кмета на Община Враца Решение № 45 по Протокол № 3 от 
27.12.2011г. на Общински съвет – Враца. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 31 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2 
 2.Като т.2 в Дневния ред да се включи Докладна записка относно: Ново обсъждане 
структурата и общата численост на общинска администрация – Враца. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 31 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

Извънредното заседание на Общинския съвет – Враца протече при следния дневен ред:  
1.Върнато за ново обсъждане от Областният управител на Област Враца Решение № 24 

по Протокол № 3 от 27.12.2011г. на Общински съвет – Враца. 
      Докладва: инж.Петя Аврамова 
      Председател на Общински съвет – Враца  
2.Ново обсъждане структурата и общата численост на общинска администрация – Враца. 
      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
Дневния ред беше приет със следния вот:  
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 32 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
 
След станалите разисквания oбщинският съвет взе следните решения:  
1.Върнато за ново обсъждане от Областният управител на Област Враца Решение 

№ 24 по Протокол № 3 от 27.12.2011г. на Общински съвет – Враца. 
      Докладва: инж.Петя Аврамова 
      Председател на Общински съвет – Враца  

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 46 

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

Решение № 24 по Протокол № 3 от 27.12.2011г. на Общински съвет – Враца  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
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На основание чл.21, ал.2 от 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 № 12/05.01.2012г. на Областният управител на Област Враца 
 

РЕШИ: 
 

 Отменя Решение № 24 по Протокол № 3 от 27.12.2011г. на Общински съвет – Враца. 
 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 46 
ЗА – 33 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 46 
 

2.Ново обсъждане структурата и общата численост на общинска администрация – 
Враца. 

       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 

  
Изказаха се: Х.Георгиева, инж.Н.Иванов, М.Николова и Ив.Жеков. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 47 

 
ОТНОСНО: Ново обсъждане и  одобряване структурата и общата численост на 

общинска администрация – Враца  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.1, т.2 и във връзка с изпълнение на заповед №12/05.01.2012г. на 
областния управител на Област Враца и чл.45, ал.9 от ЗМСМА 
 

РЕШИ: 
 

       1.Одобрява внесените за ново обсъждане структура и обща численост на общинска 
администрация – Враца, съгласно Приложение 1, неразделна част от проекта за решение. 

2.Възлага на Кмета на общината да предприеме необходимите действия по изпълнение 
на настоящото решение. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 47 
ЗА – 20 
ПРОТИВ – 9 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 4 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 47 

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 
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5. Заместник – кмет по здравеопазване и социални дейности 
6. Секретар 

 
ЗВЕНА ИЗВЪН ОБЩАТА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
1.Отдел „Вътрешен одит”- 3 щ.бр. 
2.Финансов контрольор – 1 щ.бр. 

 
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ – 82 Щ.БР. 

 
      Отдел „Канцелария на Кмета” 

1.Дирекция „Административно обслужване и информационни технологии” 
1.1.Отдел „Гражданско състояние” 
1.2.Отдел „Работа с кметствата,обслужване на Общинския съвет и АСД” 
1.3. Отдел „Център за административно обслужване и информационни технологии” 
1.4.Отдел „Човешки ресурси” 

2.Дирекция „Финанси, икономически анализи, местни приходи и общинска собственост” 
2.2Отдел „Счетоводство” 
2.3.Отдел „Местни приходи” 
2.4.Отдел „Общинска собственост и икономика” 

3.Дирекция „Административно правни дейности” 
4.Дирекция „Протокол, администриране на проекти и международно сътрудничество” 
 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ – 42 Щ.БР. 
 
Главен архитект 
1.Дирекция „Устройство на територията, публична инфраструктура и ОС” 

1.1.Отдел „Устройствено планиране и контрол по строителството” 
1.2.Отдел „Публична инфраструктура и околна среда” 

2.Дирекция „Образование, култура, спорт и туризъм” 
2.1.Отдел „Образование, възпитателни дейности и спорт” 
2.2.Отдел „Култура, културно-историческо наследство и туризъм” 

3.Дирекция „Здравеопазване, социални и младежки дейности” 
3.1.Отдел „Здравеопазване” 
3.2.Отдел „Социални и младежки дейности” 
 

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ – 22 Щ.БР. 
ГЛАВНИ СПЕЦИАЛИСТИ В КМЕТСТВА – 17 Щ.БР. 

 
ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА - 173 Щ.БР. в т.ч.: 

 
1. Делегирана държавна дейност – 138 щ. бр. 
2. Дофинансирани – 35 щ. бр. 

 
След изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет – Враца закри 

заседанието в 10,50 часа. 
 

 
инж. Петя Аврамова 
Председател на Общински съвет – Враца   
      
Изготвил протокола: 
   Цветелина Йорданова  


