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П Р О Т О К О Л   № 15 
 

 Днес 26.06.2012 година от 10,00 часа се проведе редовно заседание на Общински съвет – 
Враца в салона на Община Враца. 
 Присъстваха 34 общински съветници.  
 Отсъстваха: Б.Стоев, П.Аврамова и Х.Георгиева. 
 Заседанието се председателства от г-жа Малина Николова – Зам.председател на Общински 
съвет – Враца, съгласно Решение № 184 по Протокол № 14 на Общински съвет – Враца. 

Председателстващият 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 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. Като т.3 от дневния ред да се включи докладна записка относно: Приемане за сведение 
Доклад-анализ на финансовото и стратегическо  управление на БКС – Враца ЕООД за 2009-
2011г/за информация/. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 30 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

2. Като т.4 от дневния ред да се включи докладна записка относно: Приемане годишен 
финансов отчет за 2011г. на „Стоматологичен центърІ” ЕООД, гр.Враца/в ликвидация/; Приемане 
отчет на ликвидатора, Окончателен ликвидационен баланс, Доклад поясняващ окончателния 
ликвидационен баланс и освобождаване от отговорност на ликвидатора на „Стоматологичен 
центърІ” ЕООД, гр.Враца/в ликвидация/. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 30 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

3. Като т.5 от дневния ред да се включи докладна записка относно: Приемане годишен 
финансов отчет за 2011г. и информация за финансово-икономическите резултати за 2011г. на 
„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – Враца” ЕООД /МЦРСМ/ 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 30 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

4.Като т.32  да се включи докладна записка относно: Предоставяне на целева парична 
вноска на ПОФК „БОТЕВ-ВРАЦА” 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 30 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма  

 
След проведените разисквания, общинският съвет реши заседанието да протече при 

следния дневен ред:  
1.Питания. 
2.Утвърждаване списък на класираните проектни предложения по Проект „Малки 

граждански инициативи 2012”. 
        Докладва: Малина Николова 
        Зам.председател на  

Общински съвет – Враца 
3. Приемане за сведение Доклад-анализ на финансовото и стратегическо  управление на 

БКС – Враца ЕООД за 2009-2011г. 
Докладва: Малина Николова 
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        Зам.председател на  
Общински съвет – Враца  

4.Приемане годишен финансов отчет за 2011г. на „Стоматологичен центърІ” ЕООД, 
гр.Враца/в ликвидация/; Приемане отчет на ликвидатора, Окончателен ликвидационен баланс, 
Доклад поясняващ окончателния ликвидационен баланс и освобождаване от отговорност на 
ликвидатора на „Стоматологичен центърІ” ЕООД, гр.Враца/в ликвидация/. 

Докладва: Малина Николова 
        Зам.председател на  

Общински съвет – Враца 
5.Приемане годишен финансов отчет за 2011г. и информация за финансово-

икономическите резултати за 2011г. на „Медицински център за рехабилитация и спортна 
медицина – Враца” ЕООД /МЦРСМ/ 

Докладва: д-р Антонио Георгиев 
Общински съветник  

6.Предложение за решение по 4 броя молби  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: Хенриета Георгиева 
        Общински съветник 
7.Предложение за решение във връзка с внасяне на заявление в Министерски съвет за 

отпускане на персонални пенсии по смисъла на чл. 92 от КСО  на Янка Николова Станева. 
        Докладва: Хенриета Георгиева 
        Общински съветник 
8.Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на 12 

обособени обекти, частна общинска собственост в сградата на Бивша териториална проектантска 
организация, бул.”Хр. Ботев” № 18 в гр. Враца. 

        Докладва: Васил Драганов 
        Общински съветник 
9.Предложение за кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007–
2013г.”, приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика", 
област на интервенция 5.1. "Подкрепа на социалната икономика", схема BG051PO001-5.1.04 
„Помощ в дома” 

        Докладва: Светозар Луканов 
        Зам.кмет на Община Враца 
10.Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие 

„Социални дейности” в частта структура и числен състав на предприятието, приет с Решение № 
723, протокол № 57/29.07.2010г. на Общински съвет – Враца.  

        Докладва: инж. Николай Иванов 
        Кмет на Община Враца 
11.Наредба за изменение и допълнение на наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Враца във връзка с 
кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007–2013г.”, приоритетна ос 5: 
„Социално включване и насърчаване на социалната икономика", област на интервенция 5.1. 
"Подкрепа на социалната икономика", схема BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”. 

        Докладва: инж. Николай Иванов 
        Кмет на Община Враца 
12.Изменение и допълнение на „Правилник за устройството и дейността на ОП”Паркинги 

и гаражи”приет с решение на Общински съвет Враца № 829 взето с протокол №64от 07.12.2010г 
и изменение и допълнение прието с решение 1080 взето с протокол 79/14.09.2011 г. 

        Докладва: инж. Николай Иванов 
        Кмет на Община Враца 
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13.Отдаване под наем, чрез публично оповестен конкурс  на имоти, предоставени за 
управление от Община Враца на Общинското предприятие „Паркинги и гаражи” Враца. 

        Докладва: инж. Николай Иванов 
        Кмет на Община Враца  
14.Определяне на концесионери на концесии за услуга с предмет: управление, ремонт и 

поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения  в техническо изправно 
състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите 
аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и 
получената по съответните технологии продукция от тях върху язовири, публична общинска 
собственост. 

        Докладва: инж. Николай Иванов 
        Кмет на Община Враца  
15.Предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в Община Враца, одобрени със Заповед № 174/11.12.2010г. 
на Директора на ОД „Земеделие” гр. Враца) за обезщетяване на собственици по реда на §27, ал.2 
от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр. 62/10.08.2010г. 

Докладва: инж. Николай Иванов 
        Кмет на Община Враца 
16.Предоставяне за управление на клетка 2.1 от Регионално депо за битови отпадъци – 

Враца (РДБО) на „Екопроект” ООД. 
        Докладва: инж. Николай Иванов 
        Кмет на Община Враца 
17.Промяна реда за отдаване на имот, публична общинска собственост, предоставен за 

управление от Община Враца на Общинско предприятие „Спорт и туризъм” – Враца. 
        Докладва: инж. Николай Иванов 
        Кмет на Община Враца 
18.Допълване и актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост през 2012 г., относно  разпореждане с недвижими имоти частна общинска 
собственост. 

Докладва: инж. Николай Иванов 
        Кмет на Община Враца 
19.Отдаване под наем на имоти, общинска собственост. 
        Докладва: инж. Николай Иванов 
        Кмет на Община Враца 
20.Продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща урегулиран поземлен 

имот – УПИ ІІ, кв.240, ж.к."Подбалканска", гр.Враца (поземлен имот с идентификатор 
12259.1015.422 по Кадастралната картата), в полза на собствениците на построените в него 
жилищни сгради. 

Докладва: инж. Николай Иванов 
        Кмет на Община Враца 
21.Продажба  на земя, частна общинска собственост, съставляваща  урегулиран поземлен 

имот – УПИ XХ, кв.177, ул."Трапезица" №33, гр.Враца (поземлен имот с идентификатор 
12259.1016.239 по Кадастралната картата), в полза на собственика на  построената в него 
жилищна сграда.  

Докладва: инж. Николай Иванов 
        Кмет на Община Враца 
22.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, 

представляващ - поземлен имот с идентификатор 12259.1027.412 по Кадастралната карта, 
съставляващ УПИ XIІ, кв.1, Източна промишлена зона, по действащия Устройствен план на 
гр.Враца. 

        Докладва: инж. Николай Иванов 
        Кмет на Община Враца 
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23.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, 
представляващ - поземлен имот с идентификатор 12259.1023.251 по Кадастралната карта, 
съставляващ  УПИ ХІІ, кв.211, ж.к.”Околчица” по действащия Устройствен план на гр.Враца. 

        Докладва: инж. Николай Иванов 
Кмет на Община Враца 

24.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, 
представляващ - поземлен имот с идентификатор 12259.1015.464 по Кадастралната карта, 
съставляващ УПИ LХV, кв.243, ж.к.”Подбалканска” по действащия Устройствен план на 
гр.Враца. 

        Докладва: инж. Николай Иванов 
Кмет на Община Враца 

25.Приемане на списъка в който се определят броя, вида и местонахождението на 
жилищата, включени във всяка от групите по чл.2 ал.1 от НУРУРОЖ. 

        Докладва: инж. Николай Иванов 
Кмет на Община Враца 

 26.Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на основание чл.21, ал.1, 
т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.129, ал.1 от Закона за 
устройство на територията във връзка с чл.110, ал.1, т.5 и чл.108, ал.2 от ЗУТ, на Подробен 
устройствен план (парцеларен план) “Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност на 
“Михайлов ТВ” ООД на територията на област Враца – Етап с. Косталево – РСС Язов дол в 
землището на с. Косталево”, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива. 
          Докладва: инж. Николай Иванов 
         Кмет на Община Враца 
 27.Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на основание чл.21, ал.1, 
т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.129, ал.1 от Закона за 
устройство на територията във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, на проект за Подробен 
устройствен план (парцеларен план) за “Външно електрозахранване на имоти № 051033 и № 
051054 в местността “Скъта”, землище на с. Веслец”. 

        Докладва: инж. Николай Иванов 
         Кмет на Община Враца 

28.Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на основание чл.21, ал.1, 
т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.129, ал.1 от Закона за 
устройство на територията във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, на проект за Подробен 
устройствен план (парцеларен план) за “Външно електрозахранване на имот № 011019 в 
местността “Катранкьовото”, землище на с. Паволче”. 

        Докладва: инж. Николай Иванов 
        Кмет на Община Враца 
29.Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на основание чл.21, ал.1, 

т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.129, ал.1 от Закона за 
устройство на територията във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, на проект за Подробен 
устройствен план (парцеларен план) за “Външно електрозахранване на имоти № 051044 и № 
051052 в местността “Скъта”, землище на с. Веслец”. 

        Докладва: инж. Николай Иванов 
        Кмет на Община Враца 
30.Закриване на Детска ясла № 7 -  гр. Враца. 
        Докладва: Светозар Луканов 
        Зам.кмет на Община Враца 
31.Приемане на Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове на 

територията на град Враца. 
        Докладва: Светозар Луканов 
        Зам.кмет на Община Враца 
32. Предоставяне на целева парична вноска на ПОФК „БОТЕВ-ВРАЦА”  

Докладва: инж.Николай Иванов 
Кмет на Община Враца 
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33.Разни. Питания на граждани. 
 

Дневния ред беше приет със следния вот:  
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 30 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

 
След станалите разисквания общинският съвет взе следните решения:  
1.Питания. 
Инж.Н.Иванов – кмет на Община Враца отговори на питания, поставени от общински 

съветници на предходно заседание на Общински съвет – Враца. 
Общински съветници поставиха следните питания: 

Т.Василева: Относно: Проблеми, застрашаващи стабилността на образователната система и 
оптимизацията на училищната мрежа на територията на Община Враца: 1.Направен ли е анализ 
от Отдел „Образование” за движението на учениците от първи и пети клас? 2.Проведена ли е 
среща с директорите на училища за определяне на оптимален брой паралелки по училища, за да 
се осигури стабилност на системата? 3.Какви мерки предвижда Община Враца в тази посока? 
В.Кръстев: Имам към Вас два актуални въпроса: 1.Какви мерки взема Община Враца за 
скитащите и пасящи на свобода коне в ж.к. „Младост” и ЦГЧ? 2. Какви мерки ще предприема 
Община Враца по проблема с водоснабдяването на с.Челопек? Проблема се състои в липса на 
водоснабдяване в летните месеци и технически проблеми (много високо налягане във 
водопроводите през останалите периоди на годината, което води до множество аварии в уличната 
и личната тръбопроводна мрежа. 
Ив.Узунов: Отправям към Вас три конкретни въпроса: 1. Ще се допусне ли този липов цвят, 
които беше по земята и които ромите метейки събраха и предадоха в съответните изкупвателни 
пунктове, да бъде консумиран от хората на територията на Община Враца? 2.Относно 
образуваните токсични вещества при възникналия в началото на м.май пожар: Кой и коя 
инстанция ще гарантира, че за в бъдеще такива токсични вещества няма да се получават? 
3.Прилагам питане от граждани, живущи на бул. „2-ри юни” и по-конкретно на г-жа Вергиния 
Йорданова. 
 

2.Утвърждаване списък на класираните проектни предложения по Проект „Малки 
граждански инициативи 2012”. 

        Докладва: Малина Николова 
        Зам.председател на  

Общински съвет – Враца 
Р Е Ш Е Н И Е  № 186 

  
ОТНОСНО: Утвърждаване Списък на класираните за финансиране проектни 

предложения по Проект „Малки граждански инициативи 2012” 
 

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 2012” на Постоянната 
комисия по програми с европейско и национално финансиране, европейско сътрудничество, 
съгласно Приложение 1. 
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2.Приема за сведение Протокол за оценка на техническото съответствие на проектните 
предложения по Проект „Малки граждански инициативи 2012” на Постоянната комисия по 
програми с европейско и национално финансиране, европейско сътрудничество, съгласно 
Приложение 2. 

3.Приема за сведение Протокол на класираните в низходящ ред проектни предложения по 
Проект „Малки граждански инициативи 2012” на Постоянната комисия по програми с 
европейско и национално финансиране, европейско сътрудничество, съгласно Приложение 3. 

4.Утвърждава Списък на класираните за финансиране проектни предложения по Проект 
„Малки граждански инициативи 2012”, съгласно Приложение 4. 

5.Възлага на кмета на Община Враца да намали кредита в Дейност 2 532 „Програми за 
временна заетост”, параграф 1015 с 15 532,52 лв., да увеличи кредита в Дейност 2 619 „Други 
дейности по жилищно строителство, благоустрояване и регионално развитие”, параграф 1098 с 
15 532,52 лв. за финансиране на проектни предложения по Проект „Малки граждански 
инициативи” и отрази промените по бюджета при актуализирането му след 30.06.2012 г. 

6.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. 

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

8.Решението влиза в сила от деня на неговото приемане от Общински съвет – Враца. 
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
ПРОТОКОЛ 

ЗА ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОЕКТНИТЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „МАЛКИ ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ 2012” 

 

№ ВХ. № НАИМЕНОВАНИЕ НА 
ПРОЕКТА 

ДА/НЕ БЕЛЕЖКИ 

1 9400-0-5146 
от 09.04.2012 

„Детска площадка „Теди”ул. 
„Стоян Заимов”, Враца 

ДА  

2 9400-0-5541 
от 09.04.2012 

„Изграждане на кът за отдих 
и релаксация” с.Три 
Кладенци 

НЕ Проектното предложение е част от 
общинската социална 
инфраструктура и трябва да се 
финансира като текущ ремонт със 
средства от бюджета на Община 
Враца. Не са представени и 
изискваните по проекта документи 

3 9400-0-6291 
от 03.05.2012 

Спортна площадка 
с.Власатица 

ДА  

4 9100-510 от 
08.05.2012 

Изграждане на детска 
площадка в кв.”Северен” 
с.Тишевица 

ДА  

5 9400-23 от 
08.05.2012 

„Активни сред природата – 
избор за свободно време” 
с.Чирен 

НЕ В проектното предложение не е 
представен Списък на участниците в 
проекта 

6 1000-231 от 
09.05.2012 

„Кв.Кулата – зелен кът за 
отдих и спорт” 

ДА  

7 9400-0-6791 
от 10.05.2012 

„Кът за отдих” ж.к. „Сениче” ДА  
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8 9400-0-6784 
от 03.05.2012 

„Детски кът за отдих и игра” 
ж.к. „Сениче” 

ДА  

9 9400-0-6899 
от 11.05.2012 

„За по-красив и чист живот” 
ж.к. „Сениче” 

ДА  

10 9400-0-6974 
от 14.05.2012 

Обновяване и ремонт на 
детска площадка „Слончето” 
ж.к. „Дъбника” 

НЕ В проектното предложение не са 
представени Протокол на ИК/УСЕС 
и Списък на участниците в проекта 

11 9400-0-6998 
от 14.05.2012 

„Засаждане на дръвчета, 
ремонтиране на 
съществуващи пейки и 
боядисване на бордюрите 
около зелената площ между 
вх.А и вх.Б и беседка” – 
гр.Враца 

ДА  

12 9400-0-7017 
от 14.05.2012 

„Обновяване на зона за отдих 
и спорт в ОУ „Ив.Рилски” 
кв.Бистрец 

ДА  

13 9400-0-7028 
от 14.05.2012 

„Възстановяване на 
градински пейки в 
междублоково пространство” 
ж.к. „Дъбника”  

ДА  

14 9400-0-7030 
от 14.05.2012 

„Изграждане на детска 
площадка и кът за отдих. 
Реставрация на оброк и 
чешма” с.Мраморен 

ДА  

15 9400-0-7083 
от 15.05.2012 

„Градински беседка и кът за 
отдих и игра пред бл. 
„Пионер 2” гр.Враца 

ДА  

16 1000-254 от 
15.05.2012 

„Щастливо детство” с.Девене ДА  

17 9400-0-7117 
от 16.05.2012 

„Преобрази пустеещите места 
в места за отдих” с.Бели 
Извор 

ДА  

18 1000-260 от 
16.05.2012 

„Мини футболно игрище 
42м/25м” с.Горно Пещене 
 

ДА  

19 9400-0-7122 
от 16.05.2012 

„Кът за отдих и игра” 
гр.Враца 

ДА  

20 9400-0-7150 
от 16.05.2012 

„Площадка за фитнес на 
открито” с.Паволче 

ДА  

21 9400-0-7168 
от 16.05.2012 

„Да ни бъде приятно в 
свободното време” ж.к. 
„Сениче” 

ДА  

22 9400-0-7170 
от 16.05.2012 

„Облагородяване на 
околоблоково пространство  и 
доразвиване на детска 
площадка, изградена по 
проект „Малки граждански 
инициативи 2011” ж.к,. 
„Дъбника” 

НЕ В проектното предложение не е 
представен Списък на участниците в 
проекта 

23 9400-0-7171 
от 16.05.2012 

„Активна почивка” гр.Враца ДА  

24 9400-0-7200 
от 16.05.2012 

„Заедно за екологична и 
безопасна градска среда” 

ДА  
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гр.Враца 

25 9400-0-7201 
от 16.05.2012 

„Заедно за екологична и 
безопасна градска среда” 
гр.Враца 

ДА  

26 9100-577 от 
16.05.2012 

„Да живеем в по-красива 
околна среда” ж.к. „Дъбника” 

ДА  

27 9400-0-7219 
от 17.05.2012 

„Облагородяване на 
околоблоково пространство и 
кът за отдих на деца и 
възрастни” гр.Враца 

ДА  

28 9400-0-7279 
от 17.05.2012 

„Място за отдих и почивка” 
ж.к. „Дъбника” 

ДА  

29 9400-0-7281 
от 17.05.2012 

„Градска среда – сигурност и 
естетика” ж.к. „Дъбника” 

ДА  

30 9400-0-7283 
от 17.05.2012 

„Green Home” гр.Враца НЕ Проектното предложение се отнася 
за терен, отдаден на концесия и 
всички интервенции в него са за 
сметка на концесионера 

31 9400-0-7294 
от 17.05.2012 

„Малък оазис в сивия 
квартал” ж.к. „Дъбника” 

ДА  

32 9400-0-7298 
от 17.05.2012 

„За най-малките деца – 
европейска среда за отдих и 
игра” гр.Враца 

НЕ Проектното предложение е част от 
общинската образователна 
инфраструктура и трябва да се 
финансира като текущ ремонт със 
средства от бюджета на Община 
Враца 

33 9400-0-7313 
от 17.05.2012 

„Безопасност и удобство за 
живущи и граждани” 

ДА  

34 9400-0-7317 
от 17.05.2012 

„Изграждане на детски парк в 
училищния двор” с.Косталево 

НЕ В проектното предложение не е 
представен Списък на участниците в 
проекта 

35 9100-581 от 
17.05.2012 

„Детска площадка” с.Три 
Кладенци 

ДА  

36 9100-583 от 
17.05.2012 

„Обществените места на 
Згориград – модел за 
екология и естетика” 
с.Згориград 

ДА  

37 9100-590 от 
17.05.2012 

„Зона за отдих” с.Голямо 
Пещене 

НЕ Дейностите, предвидени в 
проектното предложение са 
финансирани от МОСВ и комисията 
го отхвърля, за да се избегне 
двойното финансиране 

38 9400-0-7324 
от 18.05.2012 

„Еко кът за отдих” ж.к. 
„Дъбника”  

ДА  

39 9400-0-7325 
от 18.05.2012 

„Детска площадка – ул. „Река 
Лева” бл.54 

НЕ В проектното предложение не е 
представен Протокол на ИК/УСЕС и 
Удостоверение за регистрация по 
ЗУЕС 

40 9100-595 от 
18.05.2012 

„Детска площадка” с.Нефела ДА  

41 9100-596 от 
18.05.2012 

„Дъбника бл.24, вх.В” ДА  

42 9100-599 от 
18.05.2012 

„Кът на детските мечти” 
гр.Враца 

НЕ Проектното предложение е част от 
общинската образователна 
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инфраструктура и трябва да се 
финансира като текущ ремонт със 
средства от бюджета на Община 
Враца 

43 9400-0-7333 
от 18.05.2012 

„Облагородяване на 
околоблоково пространство” 
ж.к. „Дъбника” 

ДА  

44 9400-0-7336 
от 18.05.2012 

Облагородяване на 
околоблоково пространство” 
гр.Враца 

ДА  

45 9400-0-7346 
от 18.05.2012 

„Засаждане на дръвчета, 
ремонтиране на 
съществуващи пейки и 
боядисване на бордюрите 
около зелената площ между 
входовете” ж.к. „Младост” 

НЕ Проектното предложение е 
разработено на формуляр от 2011 
година, което не дава възможност за 
оценка по заложените критерии за 
2012 година 

46 9400-0-7348 
от 18.05.2012 

„Благоустрояване на 
междублоково пространство в 
ж.к. „Младост” и търговски 
обекти 

ДА  

47 9400-0-7367 
от 18.05.2012 

„Подобряване 
инфраструктурата, 
изграждане тротоарна пътека 
и зацветяване на терен” ж.к. 
„Дъбника” 

ДА  

48 9400-0-7369 
от 18.05.2012 

„Залесяване и ремонтни 
деиности в околоблоковото 
пространсто на бл.3, вх.А, 
ж.к. „Дъбника” 

ДА  

49 9400-0-7383 
от 18.05.2012 

„Кът за отдих и игра” ж.к. 
„Младост” 

ДА  

50 9400-0-7388 
от 18.05.2012 

„Кът за отдих” ж.к. 
„Дъбника” 

ДА  

51 9400-0-7393 
от 18.05.2012 

„Създаване на еко-кът за 
отдих в двора на СОУ „Васил 
Кънчов” гр.Враца 

НЕ Проектното предложение е част от 
общинската образователна 
инфраструктура и трябва да се 
финансира като текущ ремонт със 
средства от бюджета на Община 
Враца 

52 9400-0-7397 
от 18.05.2012 

„Ние за нашите деца” ж.к. 
„Дъбника” 

ДА  

53 9400-0-7398 
от 18.05.2012 

„Създаване на зона за отдих с 
обособена детска площадка” 
с.Оходен 

ДА  

54 9400-0-7399 
от 18.05.2012 

„Подобряване 
инфраструктурата, 
изграждане тротоарна пътека 
и зацветяване на терен” ж.к. 
„Дъбника” 

ДА  

55 9400-0-7401 
от 18.05.2012 

„Зелена алтернатива за 
Враца” гр.Враца 

ДА  

56 9400-0-7405 
от 18.05.2012 

„Възстановяване на 
централната изворна чешма, 
осигуряваща на хората 

ДА  
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питейна вода и намираща се 
до нея беседка” с.Върбица 

57 9400-0-7406 
от 18.05.2012 

„В крак с времето – 
изграждане на слънчев 
часовник” гр.Враца 

ДА  

58 9400-0-7409 
от 18.052012 

 „Модернизиране и 
обезопасяване на детската 
площадка в двора на ЦДГ 
„Българче” – филиал кв. 
Бистрец 

НЕ Проектното предложение е част от 
общинската образователна 
инфраструктура и трябва да се 
финансира като текущ ремонт със 
средства от бюджета на Община 
Враца 

59 9400-0-7415 
от 18.052012 

„Споделена отговорност към 
общата собственост” гр.Враца 

ДА  

60 9400-0-7416 
от 18.052012 

„Възстановяване на детска 
площадка и изграждане на 
нови детски съоръжения за 
активно детство, безспирни 
детски игри и отдих в ж.к. 
„Самуил” гр.Враца 

ДА  

61 9400-0-7417 
от 18.052012 

„Изграждане на паркинг с 
паркоплочи на тревна фуга за 
нуждите на живеещите” 
гр.Враца 

ДА  

62 9400-0-7419 
от 18.052012 

„Изграждане на европейска 
среда за отдих и игра на 
нашите деца, за възраждане и 
опазване на околната среда” 
с.Горно Пещене 

ДА  

63 9400-0-7422 
от 18.052012 

„Нека всички заедно да 
подарим щастливо детство на 
нашите деца” ж.к. „Дъбника” 

ДА  
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             ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
                

ПРОТОКОЛ 
ЗА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ 

НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПО ПРОЕКТ „МАЛКИ ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ 2012” 
НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРОГРАМИ С ЕВРОПЕЙСКО И НАЦИОНАЛНО ФИНАНСИРАНЕ, ЕВРОПЕЙСКО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО 
                

КОМПЛЕКСНИ ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКО 
СЪОТВЕТСТВИЕ 

№ ВХ. № 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 
ПРОЕКТА 

ВС МК+ ЗК ПК МН ТВ СИ РТ МК- 

ОБОБЩЕНА 
ОЦЕНКА 

СРЕДНА 
ОЦЕНКА 

СТОЙНОСТ 
НА ПРОЕКТА 

1 

9400-0-
5146 от 

09.04.201
2 

„Детска площадка 
„Теди”ул. „Стоян Заимов”, 

Враца 
56,0 80,0 91,0 96,0 88,0 92,0 78,0 87,0 94,0 762,0 84,7 3 000 

2 

9400-0-
5541 от 

09.04.201
2 

„Изграждане на кът за 
отдих и релаксация” с.Три 

Кладенци 
         0,0 0,0  

3 

9400-0-
6291 от 

03.05.201
2 

Спортна площадка 
с.Власатица 55,0 100,0 80,0 78,0 86,5 87,0 66,0 91,0 100,0 743,5 82,6 3 000 

4 

9100-510 
от 

08.05.201
2 

Изграждане на детска 
площадка в кв.”Северен” 

с.Тишевица 
43,0 99,0 77,0 100,0 89,0 88,0 82,5 84,5 86,0 749,0 83,2 3 000 

5 

9400-23 
от 

08.05.201
2 

„Активни сред природата – 
избор за свободно време” 

с.Чирен 
         0,0 0,0  
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6 

1000-231 
от 

09.05.201
2 

„Кв.Кулата – зелен кът за 
отдих и спорт” 46,5 100,0 87,0 84,5 84,5 74,5 69,0 84,5 75,0 705,5 78,4 2 970 

7 

9400-0-
6791 от 

10.05.201
2 

„Кът за отдих” ж.к. 
„Сениче” 56,5 100,0 90,0 60,0 62,0 58,0 64,0 68,5 60,0 619,0 68,8 3 000 

8 

9400-0-
6784 от 

03.05.201
2 

„Детски кът за отдих и 
игра” ж.к. „Сениче” 50,5 100,0 90,0 61,5 64,0 62,0 60,0 58,5 64,0 610,5 67,8 3 330 

9 

9400-0-
6899 от 

11.05.201
2 

„За по-красив и чист 
живот” ж.к. „Сениче” 49,0 91,0 85,0 60,0 71,0 60,0 68,0 62,0 56,5 602,5 66,9 3 080 

10 

9400-0-
6974 от 

14.05.201
2 

Обновяване и ремонт на 
детска площадка 

„Слончето” ж.к. „Дъбника” 
         0,0 0,0  

11 

9400-0-
6998 от 

14.05.201
2 

„Засаждане на дръвчета, 
ремонтиране на 

съществуващи пейки и 
боядисване на бордюрите 

около зелената площ между 
вх.А и вх.Б и беседка” – 

гр.Враца 

62,0 69,5 75,0 63,0 68,0 58,5 60,0 63,0 62,0 581,0 64,6 3 109 

12 

9400-0-
7017 от 

14.05.201
2 

„Обновяване на зона за 
отдих и спорт в ОУ 

„Ив.Рилски” кв.Бистрец 
66,5 100,0 74,0 96,0 88,0 64,0 62,0 100,0 100,0 750,5 83,4 2 978 

13 
9400-0-
7028 от 

14.05.201

„Възстановяване на 
градински пейки в 

междублоково 
60,0 82,0 94,5 41,0 41,0 41,0 74,5 41,0 41,0 516,0 57,3 1 558,17 
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2 пространство” ж.к. 
„Дъбника” 

14 

9400-0-
7030 от 

14.05.201
2 

„Изграждане на детска 
площадка и кът за отдих. 
Реставрация на оброк и 

чешма” с.Мраморен 

44,0 100,0 89,5 100,0 85,0 99,0 87,0 85,0 100,0 789,5 87,7 2 995 

15 

9400-0-
7083 от 

15.05.201
2 

„Градински беседка и кът за 
отдих и игра пред бл. 
„Пионер 2” гр.Враца 

47,5 77,0 79,0 80,0 80,0 80,0 53,0 80,0 80,0 656,5 72,9 1 870,70 

16 

1000-254 
от 

15.05.201
2 

„Щастливо детство” 
с.Девене 42,5 96,0 62,0 91,5 85,0 86,0 82,0 88,0 90,0 723,0 80,3 2 986 

17 

9400-0-
7117 от 

16.05.201
2 

„Преобрази пустеещите 
места в места за отдих” 

с.Бели Извор 
58,5 100,0 100,0 74,0 85,0 84,0 71,5 82,0 78,0 733,0 81,4 2 962,80 

18 

1000-260 
от 

16.05.201
2 

„Мини футболно игрище 
42м/25м” с.Горно Пещене 59,5 91,0 96,0 100,0 98,0 99,0 86,0 88,0 88,0 805,5 89,5 3 000 

19 

9400-0-
7122 от 

16.05.201
2 

„Кът за отдих и игра” 
гр.Враца 61,0 72,5 89,5 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 517,0 57,4 3 000 

20 

9400-0-
7150 от 

16.05.201
2 

„Площадка за фитнес на 
открито” с.Паволче 59,5 100,0 79,0 100,0 100,0 100,0 86,0 91,0 85,0 800,5 88,9 2 957 

21 
9400-0-
7168 от 

16.05.201

„Да ни бъде приятно в 
свободното време” ж.к. 

„Сениче” 
61,0 72,0 79,0 45,0 56,0 48,0 61,0 58,0 62,0 542,0 60,2 2 358,29 
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2 

22 

9400-0-
7170 от 

16.05.201
2 

„Облагородяване на 
околоблоково пространство  

и доразвиване на детска 
площадка, изградена по 

проект „Малки граждански 
инициативи 2011” ж.к,. 

„Дъбника” 

         0,0 0,0  

23 

9400-0-
7171 от 

16.05.201
2 

„Активна почивка” 
гр.Враца 50,0 100,0 91,5 60,0 60,0 60,0 51,0 60,0 60,0 592,5 65,8 3 000 

24 

9400-0-
7200 от 

16.05.201
2 

„Заедно за екологична и 
безопасна градска среда” 

гр.Враца 
56,5 91,5 89,5 100,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 712,5 79,2 2 995 

25 

9400-0-
7201 от 

16.05.201
2 

„Заедно за екологична и 
безопасна градска среда” 

гр.Враца 
55,0 88,0 94,0 100,0 89,0 99,0 89,0 89,0 89,0 792,0 88,0 2 992,40 

26 

9100-577 
от 

16.05.201
2 

„Да живеем в по-красива 
околна среда” ж.к. 

„Дъбника” 
58,5 100,0 72,0 63,0 63,0 63,0 69,5 63,0 63,0 615,0 68,3 2 994,10 

27 

9400-0-
7219 от 

17.05.201
2 

„Облагородяване на 
околоблоково пространство 

и кът за отдих на деца и 
възрастни” гр.Враца 

49,0 100,0 73,5 100,0 87,0 99,0 87,0 87,0 87,0 769,5 85,5 2 999 

28 

9400-0-
7279 от 

17.05.201
2 

„Място за отдих и почивка” 
ж.к. „Дъбника” 61,0 78,5 73,5 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 549,0 61,0 3 722,40 
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29 

9400-0-
7281 от 

17.05.201
2 

„Градска среда – сигурност 
и естетика” ж.к. „Дъбника” 53,0 100,0 80,5 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 617,5 68,6 2998,12 

30 

9400-0-
7283 от 

17.05.201
2 

„Green Home” гр.Враца          0,0 0,0  

31 

9400-0-
7294 от 

17.05.201
2 

„Малък оазис в сивия 
квартал” ж.к. „Дъбника” 57,0 100,0 98,0 100,0 100,0 99,0 92,0 91,0 96,0 833,0 92,6 2 878,50 

32 

9400-0-
7298 от 

17.05.201
2 

„За най-малките деца – 
европейска среда за отдих и 

игра” гр.Враца 
         0,0 0,0  

33 

9400-0-
7313 от 

17.05.201
2 

„Безопасност и удобство за 
живущи и граждани” 50,0 86,5 94,0 98,0 86,0 86,0 78,0 72,0 80,0 730,5 81,2 3 078 

34 

9400-0-
7317 от 

17.05.201
2 

„Изграждане на детски парк 
в училищния двор” 

с.Косталево 
         0,0 0,0  

35 

9100-581 
от 

17.05.201
2 

„Детска площадка” с.Три 
Кладенци 54,0 24,5 58,0 52,0 46,0 58,0 42,0 52,0 50,0 436,5 48,5 2 977,60 

36 

9100-583 
от 

17.05.201
2 

„Обществените места на 
Згориград – модел за 
екология и естетика” 

с.Згориград 

50,0 97,0 98,0 100,0 100,0 100,0 99,0 97,0 100,0 841,0 93,4 3 000 

37 9100-590 
от 

„Зона за отдих” с.Голямо 
Пещене          0,0 0,0  
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17.05.201
2 

38 

9400-0-
7324 от 

18.05.201
2 

„Еко кът за отдих” ж.к. 
„Дъбника” 61,5 95,0 61,0 100,0 100,0 99,0 89,0 89,0 100,0 794,5 88,3 2 998,20 

39 

9400-0-
7325 от 

18.05.201
2 

„Детска площадка – ул. 
„Река Лева” бл.54          0,0 0,0  

40 

9100-595 
от 

18.05.201
2 

„Детска площадка” 
с.Нефела 51,0 84,5 58,5 48,0 52,0 36,0 49,0 52,0 60,0 491,0 54,6 2 998 

41 

9100-596 
от 

18.05.201
2 

„Дъбника бл.24, вх.В” 57,5 81,0 79,5 64,0 54,0 56,0 62,0 66,0 72,0 592,0 65,8 2 506,99 

42 

9100-599 
от 

18.05.201
2 

„Кът на детските мечти” 
гр.Враца          0,0 0,0  

43 

9400-0-
7333 от 

18.05.201
2 

„Облагородяване на 
околоблоково 

пространство” ж.к. 
„Дъбника” 

54,5 94,5 84,5 88,0 85,0 86,0 82,0 84,5 99,0 758,0 84,2 1 538 

44 

9400-0-
7336 от 

18.05.201
2 

Облагородяване на 
околоблоково 

пространство” гр.Враца 
53,0 100,0 94,0 76,0 81,0 83,0 76,0 92,0 86,0 741,0 82,3 2 574,22 
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45 

9400-0-
7346 от 

18.05.201
2 

„Засаждане на дръвчета, 
ремонтиране на 

съществуващи пейки и 
боядисване на бордюрите 

около зелената площ между 
входовете” ж.к. „Младост” 

         0,0 0,0  

46 

9400-0-
7348 от 

18.05.201
2 

„Благоустрояване на 
междублоково 

пространство в ж.к. 
„Младост” и търговски 

обекти 

55,5 83,0 85,5 82,0 78,0 88,0 86,0 84,0 98,0 740,0 82,2 2 872,20 

47 

9400-0-
7367 от 

18.05.201
2 

„Подобряване 
инфраструктурата, 

изграждане тротоарна 
пътека и зацветяване на 
терен” ж.к. „Дъбника” 

57,0 81,5 94,0 81,0 82,0 88,0 83,0 86,0 92,0 744,5 82,7 2 952 

48 

9400-0-
7369 от 

18.05.201
2 

„Залесяване и ремонтни 
деиности в околоблоковото 
пространсто на бл.3, вх.А, 

ж.к. „Дъбника” 

88,0 88,5 74,0 84,0 81,0 86,0 82,0 81,0 88,0 752,5 83,6 3 175,40 

49 

9400-0-
7383 от 

18.05.201
2 

„Кът за отдих и игра” ж.к. 
„Младост” 61,0 81,5 64,5 92,5 84,0 80,0 88,0 100,0 94,0 745,5 82,8 3 089 

50 

9400-0-
7388 от 

18.05.201
2 

„Кът за отдих” ж.к. 
„Дъбника” 54,5 92,0 63,5 54,0 61,0 61,0 58,0 48,5 60,0 552,5 61,4 2 520 

51 

9400-0-
7393 от 

18.05.201
2 

„Създаване на еко-кът за 
отдих в двора на СОУ 

„Васил Кънчов” гр.Враца 
         0,0 0,0  
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52 

9400-0-
7397 от 

18.05.201
2 

„Ние за нашите деца” ж.к. 
„Дъбника” 55,5 96,5 76,0 56,0 58,0 60,5 62,0 58,0 64,0 586,5 65,2 2 999 

53 

9400-0-
7398 от 

18.05.201
2 

„Създаване на зона за отдих 
с обособена детска 

площадка” с.Оходен 
66,0 100,0 100,0 68,0 71,5 64,5 72,0 75,0 64,5 681,5 75,7 2 963,40 

54 

9400-0-
7399 от 

18.05.201
2 

„Подобряване 
инфраструктурата, 

изграждане тротоарна 
пътека и зацветяване на 
терен” ж.к. „Дъбника” 

57,5 76,0 72,0 46,0 56,0 46,0 42,0 50,0 46,5 492,0 54,7 2 992 

55 

9400-0-
7401 от 

18.05.201
2 

„Зелена алтернатива за 
Враца” гр.Враца 55,5 92,5 72,0 100,0 100,0 88,0 92,0 85,0 86,0 771,0 85,7 3 000 

56 

9400-0-
7405 от 

18.05.201
2 

„Възстановяване на 
централната изворна 

чешма, осигуряваща на 
хората питейна вода и 

намираща се до нея 
беседка” с.Върбица 

58,0 86,0 84,0 68,0 80,0 88,0 86,0 90,0 92,0 732,0 81,3 2 923 

57 

9400-0-
7406 от 

18.05.201
2 

„В крак с времето – 
изграждане на слънчев 

часовник” гр.Враца 
55,5 94,5 98,0 100,0 96,0 94,5 82,0 84,0 81,0 785,5 87,3 3 390 

58 
9400-0-
7409 от 

18.052012 

„Модернизиране и 
обезопасяване на детската 
площадка в двора на ЦДГ 
„Българче” – филиал кв. 

Бистрец 

         0,0 0,0  
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59 
9400-0-
7415 от 

18.052012 

„Споделена отговорност 
към общата собственост” 

гр.Враца 
50,5 95,0 78,5 100,0 100,0 99,0 96,0 92,5 100,0 811,5 90,2 2 979 

60 
9400-0-
7416 от 

18.052012 

„Възстановяване на детска 
площадка и изграждане на 
нови детски съоръжения за 
активно детство, безспирни 
детски игри и отдих в ж.к. 

„Самуил” гр.Враца 

54,0 89,0 79,5 61,0 58,0 62,5 58,5 61,0 56,0 579,5 64,4 3 000 

61 
9400-0-
7417 от 

18.052012 

„Изграждане на паркинг с 
паркоплочи на тревна фуга 
за нуждите на живеещите” 

гр.Враца 

62,5 57,0 78,5 56,0 61,0 63,0 58,0 62,0 64,0 562,0 62,4 3 000 

62 
9400-0-
7419 от 

18.052012 

„Изграждане на европейска 
среда за отдих и игра на 

нашите деца, за възраждане 
и опазване на околната 
среда” с.Горно Пещене 

59,5 95,0 73,0 68,0 74,0 72,0 86,5 60,0 68,5 656,5 72,9 3 000 

63 
9400-0-
7422 от 

18.052012 

„Нека всички заедно да 
подарим щастливо детство 

на нашите деца” ж.к. 
„Дъбника” 

58,0 100,0 100,0 77,0 79,0 81,0 68,0 80,0 80,5 723,5 80,4 2 947,20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
ПРОТОКОЛ 

НА КЛАСИРАНИТЕ В НИЗХОДЯЩ РЕД ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
ПО ПРОЕКТ „МАЛКИ ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ 2012” 

№ ВХ. № НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА ОБОБЩЕНА  
ОЦЕНКА 

1 9100-583 от 
17.05.2012 

„Обществените места на Згориград – модел 
за екология и естетика” с.Згориград 

93,4 

2 9400-0-7294 от 
17.05.2012 

„Малък оазис в сивия квартал” ж.к. 
„Дъбника” 

92,6 

3 9400-0-7415 от 
18.052012 

„Споделена отговорност към общата 
собственост” гр.Враца 

90,2 

4 1000-260 от 
16.05.2012 

„Мини футболно игрище 42м/25м” с.Горно 
Пещене 
 

89,5 

5 9400-0-7150 от 
16.05.2012 

„Площадка за фитнес на открито” 
с.Паволче 

88,9 

6 9400-0-7324 от 
18.05.2012 

„Еко кът за отдих” ж.к. „Дъбника”  88,3 

7 9400-0-7201 от 
16.05.2012 

„Заедно за екологична и безопасна градска 
среда” гр.Враца 

88,0 

8 9400-0-7030 от 
14.05.2012 

„Изграждане на детска площадка и кът за 
отдих. Реставрация на оброк и чешма” 
с.Мраморен 

87,7 

9 9400-0-7406 от 
18.05.2012 

„В крак с времето – изграждане на слънчев 
часовник” гр.Враца 

87,3 

10 9400-0-7401 от 
18.05.2012 

„Зелена алтернатива за Враца” гр.Враца 85,7 

11 9400-0-7219 от 
17.05.2012 

„Облагородяване на околоблоково 
пространство и кът за отдих на деца и 
възрастни” гр.Враца 

85,5 

12 9400-0-5146 от 
09.04.2012 

„Детска площадка „Теди”ул. „Стоян 
Заимов”, Враца 

84,7 

13 9400-0-7333 от 
18.05.2012 

„Облагородяване на околоблоково 
пространство” ж.к. „Дъбника” 

84,2 

14 9400-0-7369 от 
18.05.2012 

„Залесяване и ремонтни деиности в 
околоблоковото пространсто на бл.3, вх.А, 
ж.к. „Дъбника” 

83,6 

15 9400-0-7017 от 
14.05.2012 

„Обновяване на зона за отдих и спорт в ОУ 
„Ив.Рилски” кв.Бистрец 

83,4 

16 9100-510 от 
08.05.2012 

Изграждане на детска площадка в 
кв.”Северен” с.Тишевица 

83,2 

17 9400-0-7383 от 
18.05.2012 

„Кът за отдих и игра” ж.к. „Младост” 82,8 

18 9400-0-7367 от 
18.05.2012 

„Подобряване инфраструктурата, 
изграждане тротоарна пътека и зацветяване 
на терен” ж.к. „Дъбника” 

82,7 

19 9400-0-6291 от 
03.05.2012 

Спортна площадка с.Власатица 82,6 

20 9400-0-7336 от 
18.05.2012 

Облагородяване на околоблоково 
пространство” гр.Враца 

82,3 

21 9400-0-7348 от „Благоустрояване на междублоково 82,2 
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18.05.2012 пространство в ж.к. „Младост” и търговски 
обекти 

22 9400-0-7117 от 
16.05.2012 

„Преобрази пустеещите места в места за 
отдих” с.Бели Извор 

81,4 

23 9400-0-7405 от 
18.05.2012 

„Възстановяване на централната изворна 
чешма, осигуряваща на хората питейна 
вода и намираща се до нея беседка” 
с.Върбица 

81,3 

24 9400-0-7313 от 
17.05.2012 

„Безопасност и удобство за живущи и 
граждани” 

81,2 

25 9400-0-7422 от 
18.052012 

„Нека всички заедно да подарим щастливо 
детство на нашите деца” ж.к. „Дъбника” 

80,4 

26 1000-254 от 
15.05.2012 

„Щастливо детство” с.Девене 80,3 

27 9400-0-7200 от 
16.05.2012 

„Заедно за екологична и безопасна градска 
среда” гр.Враца 

79,2 

28 1000-231 от 
09.05.2012 

„Кв.Кулата – зелен кът за отдих и спорт” 78,4 

29 9400-0-7398 от 
18.05.2012 

„Създаване на зона за отдих с обособена 
детска площадка” с.Оходен 

75,7 

30 9400-0-7083 от 
15.05.2012 

„Градински беседка и кът за отдих и игра 
пред бл. „Пионер 2” гр.Враца 

72,9 

31 9400-0-7419 от 
18.052012 

„Изграждане на европейска среда за отдих 
и игра на нашите деца, за възраждане и 
опазване на околната среда” с.Горно 
Пещене 

72,9 

32 9400-0-6791 от 
10.05.2012 

„Кът за отдих” ж.к. „Сениче” 68,8 

33 9400-0-7281 от 
17.05.2012 

„Градска среда – сигурност и естетика” 
ж.к. „Дъбника” 

68,6 

34 9100-577 от 
16.05.2012 

„Да живеем в по-красива околна среда” 
ж.к. „Дъбника” 

68,3 

35 9400-0-6784 от 
03.05.2012 

„Детски кът за отдих и игра” ж.к. „Сениче” 67,8 

36 9400-0-6899 от 
11.05.2012 

„За по-красив и чист живот” ж.к. „Сениче” 66,9 

37 9400-0-7171 от 
16.05.2012 

„Активна почивка” гр.Враца 65,8 

38 9100-596 от 
18.05.2012 

„Дъбника бл.24, вх.В” 65,8 

39 9400-0-7397 от 
18.05.2012 

„Ние за нашите деца” ж.к. „Дъбника” 65,2 

40 9400-0-6998 от 
14.05.2012 

„Засаждане на дръвчета, ремонтиране на 
съществуващи пейки и боядисване на 
бордюрите около зелената площ между 
вх.А и вх.Б и беседка” – гр.Враца 

64,6 

41 9400-0-7416 от 
18.052012 

„Възстановяване на детска площадка и 
изграждане на нови детски съоръжения за 
активно детство, безспирни детски игри и 
отдих в ж.к. „Самуил” гр.Враца 

64,4 

42 9400-0-7417 от 
18.052012 

„Изграждане на паркинг с паркоплочи на 
тревна фуга за нуждите на живеещите” 

62,4 
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гр.Враца 

43 9400-0-7388 от 
18.05.2012 

„Кът за отдих” ж.к. „Дъбника” 61,4 

44 9400-0-7279 от 
17.05.2012 

„Място за отдих и почивка” ж.к. „Дъбника” 61,0 

45 9400-0-7168 от 
16.05.2012 

„Да ни бъде приятно в свободното време” 
ж.к. „Сениче” 

60,2 

46 9400-0-7122 от 
16.05.2012 

„Кът за отдих и игра” гр.Враца 57,4 

47 9400-0-7028 от 
14.05.2012 

„Възстановяване на градински пейки в 
междублоково пространство” ж.к. 
„Дъбника”  

57,3 

48 9400-0-7399 от 
18.05.2012 

„Подобряване инфраструктурата, 
изграждане тротоарна пътека и зацветяване 
на терен” ж.к. „Дъбника” 

54,7 

49 9100-595 от 
18.05.2012 

„Детска площадка” с.Нефела 54,6 

50 9100-581 от 
17.05.2012 

„Детска площадка” с.Три Кладенци 48,5 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

СПИСЪК 
НА КЛАСИРАНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ   

ПО ПРОЕКТ „МАЛКИ ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ 2012” 
 

№ ВХ. № 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА СТОЙНОСТ НА 
ПРОЕКТА, 

УТВЪРДЕНА ОТ 
ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ - ВРАЦА 

1 9100-583 от 
17.05.2012 

„Обществените места на Згориград – 
модел за екология и естетика” 
с.Згориград 

3 000,00 

2 9400-0-7294 от 
17.05.2012 

„Малък оазис в сивия квартал” ж.к. 
„Дъбника” 

2 878,50 

3 9400-0-7415 от 
18.052012 

„Споделена отговорност към общата 
собственост” гр.Враца 

2 979,00 

4 1000-260 от 
16.05.2012 

„Мини футболно игрище 42м/25м” 
с.Горно Пещене 
 

3 000,00 

5 9400-0-7150 от 
16.05.2012 

„Площадка за фитнес на открито” 
с.Паволче 

2 957,00 

6 9400-0-7324 от 
18.05.2012 

„Еко кът за отдих” ж.к. „Дъбника”  2 998,20 

7 9400-0-7201 от 
16.05.2012 

„Заедно за екологична и безопасна 
градска среда” гр.Враца 

2 992,40 

8 9400-0-7030 от 
14.05.2012 

„Изграждане на детска площадка и 
кът за отдих. Реставрация на оброк и 
чешма” с.Мраморен 

2 995,00 

9 9400-0-7406 от 
18.05.2012 

„В крак с времето – изграждане на 
слънчев часовник” гр.Враца 

3 000,00 
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10 9400-0-7401 от 
18.05.2012 

„Зелена алтернатива за Враца” 
гр.Враца 

3 000,00 

11 9400-0-7219 от 
17.05.2012 

„Облагородяване на околоблоково 
пространство и кът за отдих на деца 
и възрастни” гр.Враца 

2 999,00 

12 9400-0-5146 от 
09.04.2012 

„Детска площадка „Теди”ул. „Стоян 
Заимов”, Враца 

3 000,00 

13 9400-0-7333 от 
18.05.2012 

„Облагородяване на околоблоково 
пространство” ж.к. „Дъбника” 

1 538,00 

14 9400-0-7369 от 
18.05.2012 

„Залесяване и ремонтни деиности в 
околоблоковото пространсто на бл.3, 
вх.А, ж.к. „Дъбника” 

3 000,00 

15 9400-0-7017 от 
14.05.2012 

„Обновяване на зона за отдих и спорт 
в ОУ „Ив.Рилски” кв.Бистрец 

2 978,00 

16 9100-510 от 
08.05.2012 

Изграждане на детска площадка в 
кв.”Северен” с.Тишевица 

3 000,00 

17 9400-0-7383 от 
18.05.2012 

„Кът за отдих и игра” ж.к. „Младост” 3 000,00 

18 9400-0-7367 от 
18.05.2012 

„Подобряване инфраструктурата, 
изграждане тротоарна пътека и 
зацветяване на терен” ж.к. „Дъбника” 

2 952,00 

19 9400-0-6291 от 
03.05.2012 

Спортна площадка с.Власатица 3 000,00 

20 9400-0-7336 от 
18.05.2012 

Облагородяване на околоблоково 
пространство” гр.Враца 

2 574,22 

21 9400-0-7348 от 
18.05.2012 

„Благоустрояване на междублоково 
пространство в ж.к. „Младост” и 
търговски обекти 

2 872,20 

22 9400-0-7117 от 
16.05.2012 

„Преобрази пустеещите места в 
места за отдих” с.Бели Извор 

2 962,80 

23 9400-0-7405 от 
18.05.2012 

„Възстановяване на централната 
изворна чешма, осигуряваща на 
хората питейна вода и намираща се 
до нея беседка” с.Върбица 

2 923,00 

24 9400-0-7313 от 
17.05.2012 

„Безопасност и удобство за живущи и 
граждани” 

3 000,00 

25 9400-0-7422 от 
18.052012 

„Нека всички заедно да подарим 
щастливо детство на нашите деца” 
ж.к. „Дъбника” 

2 947,20 

26 1000-254 от 
15.05.2012 

„Щастливо детство” с.Девене 2 986,00 
 

 ВСИЧКО  75 532,52 
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 32: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Ничев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Г.Комитски, Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, 
К.Динкова, К.Шахов, Кр.Донов, Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, М.Николова, М.Каменова, 
М.Петрова, М.Кирилова, М.Драганов, М.Костов, М.Калистратов, Н.Найденова, Пл.Кръстев, 
Р.Тошева, С.Илчева, Т.Василева, Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма  
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА 
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3. Приемане за сведение Доклад-анализ на финансовото и стратегическо  
управление на БКС – Враца ЕООД за 2009-2011г/за информация/ 

Докладва: Малина Николова 
        Зам.председател на  

Общински съвет – Враца  
 
При представяне на докладната записка и проекта за решение вносителят направи 

следното изменение: Да отпадне т.3 от проекта за решение. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 187 
  
ОТНОСНО: Приемане за сведение Доклад-анализ на финансовото и 

стратегическо  управление на „БКС“  ЕООД – Враца за периода 2009-2011г. 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.43, ал.3 от Наредба за реда за упражняване 
на правата на собственост на Община Враца в търговските дружества и чл. 144, ал.1 от 
Търговския закон.  

РЕШИ: 
 

1.Приема за сведение Доклад-анализ на финансовото и стратегическо  управление на 
„БКС“ ЕООД – Враца за периода 2009-2011г. 

2.Възлага на Управителя на „БКС“ ЕООД – Враца да предприеме действия за 
извършване на структурни промени в дружеството, предвид дадените от контрольора 
препоръки. 

 
ДОКЛАД 

за анализиране на финансовото и стратегическо управление на „БКС-Враца” ЕООД  
за 2009, 2010 и 2011г. 

 
Настоящият анализ е подчинен на следните основни изисквания: 

 Обхватност 
 Обективност 
 Своевременност 
 Достатъчност 
Това е наложено от обстоятелството, че при този анализ се борави с разнообразна по 

вид и количество информация, която представям съгласно’. чл.3 т.22 и чл.4 от „Закона за 
предотвартяване и разкриване на конфликт на интереси.” Източниците за набирането на 
необходимата за тази цел информация съм  ги обособил в следните направления. 

 Нормативни документи: Търговски закон(ТЗ), Закон за счетоводството (ЗС), 
Закон за здраводловни и безопасни условия на труд, Закон за финансовото управление и 
контрол в публичния сектор (ЗФУПС), Кодекс на труда, Закон за управление на отпадъците 
(ЗСО), Закон за обществените поръчки (ЗОП), Кодекс за социално осигуряване, и 
изискванията на интегрираната система за управление съгласно стандарти ISO9001, 
ISO14001-2004,OHSAS 18001 

 Годишни отчети на “БКС-Враца „ ЕООД – счетоводен баланс, отчет за 
приходите и разходите, отчет за паричните потоци, справки за проведени обучения, 
длъжностни характеристики. 

 Първични отчетни документи: фактури, ведомости за заплати, книга- регистър за 
полагане на извънреден труд 

 Извън отчетни документи: доклади на одитори 
І. Анализ на финансовото състояние на  „БКС – Враца „ ЕООД 
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1. Капиталова структура – съотношение между собствен и привлечен капитал, 
включен в оборота на дружеството изчислен по формулата: 
 

СК   Х  100 ;   ПК Х 100     
  К     К 
 

 Собствен капитал 
2009г. – 30%   2010г.- 32,09%   2011г. – 39,11% 

 Привлечен капитал 
2009г. – 69%   2010г. – 67,91%   2011г. – 60,89% 
„БКС – Враца” ЕООД – притежава сравнително благоприятна бизнес капиталова 

структура (средна степен), при която собствения капитал е в долна граница (между 30% и 
50%), а стремежът на ръководството трябва да е съсредоточен върху това на СК да стане 70%, 
а привлеченият да е не повече от 30% т.е точно обратното. 

 
2. Вътрешна капиталова структура – в хил.лв. 

Собствен 
капитал 

Основен 
капитал 

Резервен  
капитал 

Други 
резерви 

печалба ОБЩО 

2009г. 12 73 266 4 479 
2010г. 12 73 335 2 422 
2011г. 12 73 336 14 435 

 
БКС” – Враца” ЕООД формулира за 2009г. – 70,8%, 2010г. – 96,70% и за 2011г. – 

94,0% от СК във вид на резерви, които отчисления от печалбата на дружеството са 
предназначени преди разпределението ù за дивиденти или други цели за предварително 
известни загуби, за инвестиционни или социални мероприятия. Стремежът трябва да е 
увеличение на печалбата с минимум 4% годишно спрямо предходния отчетен  период 
(2011г.), каквато е и бизнес задачата пред управлението на дружеството. 

Привлечен капитал 2009г. 2010г. 2011г 
Задължения към фирми 399 329х.лв 248 
Получени аванси - 42х.лв. - 
Задължения към доставчици 160 139х.лв 136 
Задължения към персонала 77 64х.лв. 68 
Осигурителни задължения 23 19х.лв. 20 
Други задължения 54 42х.лв. 47 
ОБЩО 713 635х.лв 519 
Финансирания за бъдещи периоди 358 258 158 
ОБЩО 1071 893 677 

 
Финасовата политика на „БКС – Враца” ЕООД е изградена върху сравнително голяма 

задлъжнялост 69,10% за 2009г., 67,91% за 2010г. и 60,88% за 2011г., която влияе не само 
върху рентабилността, но и върху ликвидността на дружеството. Рентабилността (приносът за 
собственика Община Враца) и ликвидността (способността на ръководството за 
платежеспособност), са информационен източник,  както за кредитори(банки и др.) така и за 
ръководството на дружеството. Стремежът на ръководството, трябва да е към минимизиране 
(дори ликвидиране) на задълженията към доставчици, персонал и осигуровки, които са голям 
процент – 24,3% за 2009г., 24,9% за 2010г., 33,9%  за 2011г. и е лош знак към социалната 
отговорност на дружеството. 

 
3.Обръщаемост на финансовите ресурси 
 
Обръщаемост на ДМА=  оборот 
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     Ср.год. ст-ст на ДМА 
 
За 2009г. – 2,75   за 2010г. – 3,59   за 2011г. – 5,08 
 
Този коефициент показва, че обръщаемостта на ДМА е прогресивно увеличаваща се, но 
стремежът на ръководството трябва да бъде покачване до стойност – 10,0, имайки в предвид, 
че основната част от капитала под формата на бъдещи инвестиции трябва да е съсредоточена 
в обновяването на ДМА. 
 
Обръщаемост на капитал =               Оборот 
     Общ капитал 
 За 2009г. – 1,81 пъти  за 2010г. – 2 пъти   за 2011г. – 2,4пъти 
 
Продължителност на обръщаемост =     Общ капитал Х 360 
       Оборот 
За 2009г. – 198 дни    за 2010г. – 172 дни  за 2011г. – 150дни 
 
 Стремежът на ръководсктвото на „БКС – Враца” ЕООД за обръщаемост на капитала да 
се покачи до минимум 3 пъти и минимизиране на дните за обръщаемост до минимум 90 дни. 

4.Платежоспособност 
Тази група показатели е да се провери възможността на дружеството, във всеки 

конкретен момент, дали може да покрива задълженията си. 
 
Бърза ликвидност =        вземания + финансови средства 

     Краткосрочни задължения 
За 2009г. – 0,04   за 2010г. – 0,77  за 2011г. – 0,9 
 
 Този коефициент показва много слаба платежоспособност, тъй като коефициента е по-
малък от единица (1). 
 
Краткосрочна (обща) ликвидност = краткотрайни активи + разходи за бъдещи периоди 
      Краткосрочни задължения 
За 2009г. – 0,63   за 2010г. – 1,13   за 2011г. – 1,32 
 
 Коефициент по-малък от 2 показва ниска плагежоспособност на дружеството. 
 
Незабавна ликвидност =    финансови средства 
    Краткосрочни задължения 
За 2009г. – 0,11   за 2010г. – 0,06   за 2011г. - ,.0,07 
 
 Стойностите и по този показател,тъй като са по-малки от 1 показват , че ако 
дружеството  не намира спешно кредитор с паричен ресурс, то не може да разчита на 
самофинансиране чрез собствена дейност и от собствен капитал. 
 От изследването на тези показатели е видно, че мениджмънтът на „БКС -Враца” ЕООД 
не се е стремял и не е могъл да изпълни онази част от бизнес задачата, която налага 
инвестиране на собствени средства за придобиване на дълготрайни материални активи както 
и за основен ремонт и модернизиране на наличните. 
 Не е спазвано и условието структурата на приходите да се разширява и увеличава за 
сметка намалението им от страна на Община Враца. 

5.Самофинансиране  - изследването е направено, чрез изследване на основните 
критерии, които го характеризират: 

 Размерът на собствените парични средства 
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 Степента на самостоятелност 
 Адаптивното  реагиране на потребителското търсене 
 Степента на техническото и технологичното обновяване на ДМА 

 
 Норма на печалбата =   чиста печалба 

Общ капитал 
За 2009г. – 0,002   за 2010г. – 0,15   за 2011г. – 0,012 
 
 Мениджмънта не е имал намерение да увеличава нетната  печалба на дружеството, 
рефлектираща върху разширяването на основната дейнист, както и за генериране на собствен 
паричен ресурс, който да влияе при реинвестиране в техническо и технологично обновяване. 
 Вътрешна структура на печалбата се получава чрез съотнасяне на различните 

отчисления, които се правят от нея – за лихви, данъци, за резерви и т.н. 
Относително тегло за лихви и данъци =   лихви + данъци    х100 
     Брутна печалба      
За 2009г.- 218    за 2010г. – 450   за 2011г. – 160 
 
 Тези отношения показват стремежа на дружеството към минимизиране на 
счетоводната печалба (особено през 2010г.) за сметка на изплащане на лихви и данъци,  като с 
по-голяма тежест са разходите за лихви по кредитите. 
 
 Коефициент на самофинансиране на дружеството 

Ксф= брутна печалба + амортиз. отчисления 
 привлечен (чужд) капитал 
За 2009г.- 0,28   за 2010г. – 0,45   за 2011г. – 0,50 
 
 Дружеството е минимизирало до краен предел собственоста си да се самофинансира и 
разчита изключително на привлечения капитал (от Община Враца и от Банкови институции). 
Стремежът е стойностите да надминат 1,5 т.е. да намалява привлечения капитал. 
 Коефициент на финансова задльжнялост – познат добре и като коефициент за 

финансова независимост – за „БКС – Враца” ЕООД – нормалните стойности са под 45%. 
 
Кфз=ПК х100 
 СК 
За 2009г. – 265,3%   за 2010г. – 211,6%   за 2011г. – 155,6% 
 
 Мениджмънта на дружеството, трайно е ориентирано към генериране на задължения, 
които са 5 пъти до 3 пъти над нормите за финансово управление.  
 Коефициентите на финансова стабилност, показват отношение между собствения 

капитал (СК), кредитния (чужд) капитал (КК), общия капитал (ОК) и привлечения 
капитал(ПК). 
К1 фин.стаб. = СК 

   КК 
К2  = ПК    Х100 
   ОК 

К1 за 2009г. – 53,5%  за 2010г. – 66,4%   за 2011г. – 83,8% 
К2 за 2009г. – 82%  за 2010г. – 67,9%   за 2011г. – 60,88% 
 

Тези, коефициенти показват, че „БКС – Враца” ЕООД е далеч от нормално финансово 
управление и дружеството е силно рисково. Нормалната долна граница на К1 е 100%, а на К2 
максималната горна граница е 50%. Финансовото управление изисква силно намаляване  
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размера на задълженията към финансови  институции, доставчици, персонала, осигуровки, 
други както и разумното финансиране за бъдещи периоди. 

6.Рентабилност  изследването показва способността на финансовото управление на  
„БКС – Враца” ЕООД да носи полза за неговия собственик Община Враца. 

 
 Рентабилност на капитала=  балансова печалба Х100 

     Функциониращ  капитал 
За 2009г. – 0,29%   за 2010г. – 0,19%   за 2011г. – 1,48% 
  
  Този показател показва степента на олихвяване на вложения капитал. За Община 
Враца при това положение няма никаква полза  от „БКС – Враца” ЕООД, тъй като ако държи 
сумата на капитала на дружеството на банков депозит би печелела годишна лихва от 
минимум 7%. Няма в икономическия живот дейност, която се прави за себе си без да носи 
полза за своя собственик! 
 
 Търговска рентабилност (брутна) =   брутна печалба Х100 

       Общи приходи 
За 2009 – 0,56%   за 2010г. – 0,21%   за 2011г. – 0,56%  
  
  Тези коефициенти показват гледната точка на мениджмънта на „БКС – Враца” ЕООД, 
т.е. че липсва стремеж към принос на ползи за Община Враца и стремеж за увеличаване на 
брутната печалба чрез повишаване на производителността на едно лице. 
 
 Нетна рентабилност (норма на печалбата)  =    чиста печалба Х 100 

Функциониращ капитал 
За 2009г. – 0,34%   за 2010г. – 0,19%   за 2011г. – 1,48% 
 
 Имуществена рентабилност  =    брутна печалба   Х 100 

Общи активи – разходи за б.периоди 
За 2009г. – 0,26%   за 2010г. – 0,6%   за 2011г. – 1,27% 
 
 Ползите от експлоатацията на имуществото на Община Враца от страна на „БКС – 
Враца ЕООД са минимални, което показва неспособност за използване  капацитета на 
имуществото, както и на неговата сменна използваемост. 
 

7.Норма на възвращаевост на капитала  = 
 
Нв= чиста (нетна) печалба Х100 

Собствен капитал 
За 2009г. – 0,84%   за 2010г. – 0,47%  За 2011г. – 3,22% 
  

Този показател показва гледната точка на собственика Община Враца и стои в 
основата изчисленията при метода на дисконтиране, които са основни при изчисляването на 
паричния поток на дружеството. Видно е, че за изследвания период, че няма стремеж от 
страна на ръководството за подобряване на показателя спрямо предходната година, а чрез 
счетоводни преквалификации , са догодени показателите за да се симулира развитие. 

8.Закупуване на ДМА за „БКС – Враца” ЕООД 
2008г.  Закупени ДМА за  307093,93лв.- бракувани – 6005, 75лв. 
 От тях закупени за не основна дейност (компютри, GSM  и принтери, климаници, 
копирни машини ) за 7371лв. От тях закупени 8бр. автомобили „ЗИЛ” (на старо) за 39 720лв. 
което предварително е обречено на огромни разходи в бъдеще на гориво и резервни части. 
2009г. Закупени ДМА за 555891,71лв. – бракувани – за 59617,35лв. 
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 От тях закупени за не основна дейност (джип Тойота, копютър – лаптоп, програма 
Ажур) за 57273,04лв. От тях закупена стара технология „Шкода – Мадара” за 7600лв, 
предварително обречено на огромни разходи в бъдеще на гориво и резервни части. 
2010г.  Закупени ДМА  - за 17780,94лв. – бракувани за 60703,18лв 
 От тях не производствени (котел, компютърна конфигурация, GPS система за 2бр. 
автомобили) – за 12058,94лв. 
2011г.  Закупени  ДМА  за 10500лв. – бракувани – за 34863, 31лв. 
 От тях закупен 1бр. автомобил „ЗИЛ” – 1бр. за  2500лв. 

От структурата на закупуването на ДМА е видно че, ръководството но „БКС І -Враца” 
ЕООД, не прави експертни технико-икономически обосновки и е ориентирано трайно към 
закупуване на стари технологии, разходи за непроизводствени цели с недоказана ефективност 
към дейността (например Джип „Тойота”, и GPS устройство само за 1 автомобил). Друга 
негативна тенденция е сумата на бракуваните  ДМА да надвишава от 3 до 5пъти сумата на 
новозакупените ДМА, което е икономически също е неефективно. 

9.Структура на ДМА по аналитични счетоводни сметки.  
 Сметка 201 – земя, гори и трайни насаждения 

Земя  - 10900м2  - ул.”Георги Апостолов” – (при Администрация) 
Земя – 450000м2  - Разсадник на Криводолско шосе. 
Земя – 5752м2  - База БКС 
Земя – 5100м2  - Механизация БКС 
Общо 471752м2 

 

 Сметка 203 – сгради 
м2 - Административна  - ул.Георги Апостолов” 
м2 – стопанска 
м2 – ремонтна работилница 
м2 – стопанска 
м2  - временен клуб ТБТ 

 общо  - м2  

 

 Сметка 204 – компютърна техника 
 Касови апарати   7бр. 
 Копютърни кофигурации – 3бр. 
 Ковпютърни системи -  3бр. 
 Мобилни апарати  2бр. 
 Принтери   3бр. 

 Полезният живот на касовите апарати, принтерите, компютърните фигурации и 
мобилните апарати е изтекъл. Отчетната балансова стойност на тези активи при закупуването 
е била 15350,39лв. а към 01.01.2012г. е 4604,72лв., което показва, че дружеството работи с 
30% неамортизиран актив. 
 
 Сметка 205 – съоръжения 
 Телефонна уредба  1бр. 
 Климатик   7бр. 
 Телевизор „Филипс” 1бр. 
 Факс апарат   1бр. 
 Копирен апарат  1бр. 
 Котел за парно  1бр. 
 Контейнери за смет  431бр. 

 Отчетната балансова стойност на тези активи при закупуването е била 
207366,14лв., а къв 01.01.2012г. е 13846,46лв. което показва , че дружеството работи с 6,67% 
неамортизиран актив. 
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 Сметка 206 – машини и съоръжения  
 Цистерна    2бр. 
 Струг С-10    1бр. 
 Маслоколонка   1бр. 
 Електрожен 2бр.+миг-мак  1бр. 
 Банцинг    1бр. 
 Пистолет „Хофман”   2бр. 
 Моторна пръскачка „ЩИЛ” 1бр. 
 Резачка за асфалт „Хускварна” 1бр. 
 Ръчна машина за метене  1бр. 
 Косачки     3бр. 
 Листосмукачка    1бр. 
 Храсторези     5бр. 
 Трамбовка     1бр. 
 Къртач    2бр. 
 Хидравлична станция  2бр. 
 Дъска за сняг    1бр. 
 Спортен таван   1бр. 
 GPS система    2бр. 
 Пароструйка     1бр. 
 Съоръжения за сол и пясък   

 Отчетната балансова стойност на тези активи при закупуването е била 75780,58 
лв., а към 01.01.2012г. е 13693,69 лв., което показва, че дружеството работи с 18% 
неамортизиран актив. 
 Сметка 207 – транспортна техника 
 Сметосъбирачки     13бр. 
 Камиони самосвали (ГАЗ и ЗИЛ, Камаз)   11бр. и бордови 
 Фургони      5бр. 
 Поливомиячки     2бр. 
 Маркировачна машина    1бр. 
 Автокран      1бр. 
 Трактор ДТ – 75     2бр. 
 Самоходно шаси     1бр. 
 Трактор ТК80     1бр. 
 Автогрейдер       1бр. 
 Фадрома      1бр. 
 Валяк       1бр. 
 Багер „Катерпилар”     1бр. 
 Автовишка      1бр. 
 Леки автомобили     2бр. 
 Мотометачка „Скраб”    1бр. 
 Водоноски      8бр. 

 Отчетната балансова стойност на тези активи при закупуването им е била 
1671117,23лв., а към 01.01.2012г. е 317262,43лв., което показва, че дружеството работи с 19% 
неамортизиран актив. 
 Сметка 209 – други ДМА 
 Временни навеси    8бр. 
 Оранжерия –метална конструкция  2бр. 

 Отчетната балансова стойност на тези активи при закупуването им е била 50192лв., 
а към 01.01.2012г.е 0,00лв, което показва, че дружеството работи със 100% амортизиран 
актив. 
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 Сметка 212 – програмни продукти 
3бр. програмни продукти 

 Балансовата стойност на активите при закупуването им е 1666,66лв., а към 
01.01.2012г. е 0,00, т.е. 100% амортизирана. 

 
Рекапитулация на ДМА 

сметка Балансова стойност Амортизираност % 
С-ка 201 73452 - 
С-ка 203 103267,88 32% 
С-ка 204 4604,72 70% 
С-ка 205 13846,46 93,3% 
С-ка 206 13693,69 82% 
С-ка 207 317262,45 81% 
С-ка 209 0,00 100% 
С-ка 212 0,00 100% 

общо 526126,51  
 
 Стремежът на ръководството трябва да бъде в следващите години на икономическа 
депресия, да преразгледа и удължи сроковете на полезен живот на някои от активите с две 
цели – едната е стремежа към ефективно и отговорно обслужване от страна на работниците  и 
другата е намаляването на годишните амортизационни отчисления, които са основен фактор 
във формирането на паричните потоци и рентабилността на фирмата. 

10. Договорната система – управление на договорите на практика не се извършва, а 
те се събират и съхраняват в папки по години, а не по признак „действащи – недействащи”, 
което е трудно за ефективно управление. 
 2008г. – Сключени общо 32бр. договори , като от тях 31 бр. са изтекли, а 1бр. с 
„Медикъл консулт” ООД е действащ. Прави впечатление, че в договорите за снегопочистване 
поради състоянието на естествен монопол на „БКС – Враца” ЕООД и невъзможността да 
обслужи със собствена техника на районите във Врачанска община, дружеството наема 
техника и сключва договори с цени обслужващи не единица почистена площ, а работа на час, 
което не води до ефективност на извършване на задачата, както и когато не вали сняг от 
3лв./час, което за периода от 5 месеца, натрупва големи суми за разплащане от страна на 
„БКС – Враца” ЕООД. Това моментално превръща дружеството в брокер на дейности, а не в 
стремеж за увеличаване на производителността. Има странни клаузи в договора, които водят 
към това, че от двустранен, договора се превръща в тристранен, с внушение че когато третият 
участник (Община Враца) се разплати, на дружеството тогава то ще се разплати с 
подиспълнителя. Създадена е огромна възможност за корупция при отчетността на 
количеството свършена работа и при разплащането. Нарушение съгласно чл.25 (1)(2) и чл.36 
(1)(2) от Закона за задълженията и договорите. Нарушение има по отношение на мерните 
единици съгласно закон за ЗУО. 
 
 2009г.  – Сключени са общо 39бр. договори, като към момента 37бр. са изтекли и 2бр. 
са действащи. Отново има нарушения на ЗЗД и ЗУО. 
 2010г. -  Сключени са общо 27бр. договори, като към момента 24бр. са изтекли и 3бр. 
са действащи. Нарушения на ЗЗД и ЗУО. Има 1 договор, сключен с грешен представител на 
„БКС – Враца” ЕООД (инж. Чокойски). 
 2011г. – Сключени са общо 37бр. договори, като към момента 33бр. са изтекли и 4бр. 
са действащи.нарушения на ЗЗД и ЗУО. 
 
 Необходимо е цялостно преразглеждане на договорите на дружеството и смяна на 
консултиращия  юридически съветник – по възможност сключване на договор за правно 
обслужване  с адвокат или кантора, действителни членове на адвокатска колегия Враца. 
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11. Концепция на приноса (contribution) съм я изградил върху разликата между 
приходите от дейноста и разходите за дейността, като данните са ми предадени от 
Гл.счетоводител на дружеството на 28.V.2012г. и това гарантира тяхната коректност. 
Определянето на приноса на дейността диференцирано по производствената структура на 
дружеството, трябва да се използва от ОбС – Враца, и управителя на дружеството за вземане 
на решения за преструктуриране, спиране или диверсифициране на дейността на 
дружеството. 

 
2009г 2010г. 2011г. дейности 

приходи разходи разлика приходи разход
и 

разлик
а 

приходи разход
и 

разлика 

строителст
во 

351446 369466 -18020 150890 204013 -53123 139791 161505 -21714 

Зелено 
строителст

во 

 
369368 

 
452957 

 
-83589 

 
402647 

 
477297 

 
-74650 

 
436439 

 
413614 

 
+22825 

метене 292901 228228 +64673 288148 235404 +52744 340985 239053 101932 
Миене и 
снегопоч. 

585060 537353 +47707 689875 594723 +95152 592352 568785 +23567 

Смето- 
извозване 

1105182 840821 +214361 1039465 844119 +19534
6 

1019352 797982 +221370 

Механизац
ия 

Автотран. 

 
34639 

 
491481 

 
-456842 

 
28322 

 
401312 

-
372990 

 
27905 

 
392164 

 
-364259 

 
Изводите за губещите дейности  са няколко: 

 За „строителство” е неспособността на ръководството на дружеството да търси 
дейностти извън Община Враца и слаба конкурентноспособност на човешкия ресурс. 
Настъпила е трайна ориентация у заетите, да получават заплати, а дотирането на заетостта им 
става от другите дейности. Неяснота  за бъдещето им съществуване. 

 За „зелено строителство”, трудности по доказване на калкулациите за единица 
продукция пред Община Враца, невъзможност за използване на „Расадник” поради 
имуществени съдебни спорове, нетърсене на възможности за работа извън основния 
инвеститор, Община Враца. 

 За „механизация и автотранспорт”, загубите идват от часта смяна на резервни 
части, ремонти, и некомпетентност при консултиране на работодателя за закупуване на стари 
техники и технологии. 
 Забележка: В разходите за дейността не са включени заплатите на управителя и 
административните разходи. 
ІІ. Изследване на стратегическото управление и трудовите правоотношения в „БКС –Враца” 
ЕООД. 

1) Организационна структура на управление – чрез нея формално е изразено 
разделението и кооперирането на труда в управлението на дружеството, като система от 
взаимосвързани подразделения и равнища обединени от една обща цел. За изследването на 
ОСУ на „БКС- Враца” ЕООД съм използвал 7броя организационно-структурни параметъра за 
да докажа ефективността и ефикасноста ù. 

A. Вид на ОСУ – тромава и тежка линейно – фукционална ОСУ, със слаба гъвкавост и 
неприспособимост към иновации, не отчитаща динамичните икономически и засонодателни 
промени, с усложнено вземане  на решения. Слаб контрол – обратна връзка ,акцентираща 
върху вътрешната ефективност – количество (качество),а не върху изследването и условията 
на външната пазарна следа. 
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Б. Брой на управленските нива – 4броя управленски нива без 5то ниво на управителя 
(ръководители, аналитични и приложни специалисти, помощен персонал, ниско 
квалифицирани и производствени работници). 

В. Брой на структурните подразделения – неясно формулирани и квалифицирани, има 
описани „р-лнаправление”, „ръководител ззвено”, има ръководител без подразделения” . Но 
са обособени  - 8 основни структурни подразделения  
 Строителство 
 Зелено строителство 
 Метене 
 Миене и снегопочистване 
 Сметоизвозване 
 Автотранспорт и механизация 
 Счетоводство 
 Личен състав 

Големият брой  структурни подразделения води до лоша кореспонденция на 
действията между структурите, което затруднява производствения процес. Полагат се 
огромни и неефективни усилия и засилена вертикална координация.  Необходимо е 
преразглеждане и окрупняване на подразделенията. 

Г. Организационно структурни връзки и отношения 
 Йерхическите връзки  (шеф – подчинен) са неефективни, мудни и затруднени, неясно и 
непонятно разписани в длъжностните характеристики. Липсват ясно разписани отговорности 
(административна, административно – наказателна, наказателна) за длъжностите в ОСУ, 
което пък за ръководния състав е и нарушение на чл3(2) и чл.7 (1) от Закон за Финансово 
управление и контрол на публична собственост, както и нарушение на чл412 и последващите 
го чл.413, чл.414, чл.415 от КТ. 
 Методичните връзки – не е ясно от длъжностните характеристики как се реализират и 
дали въобще се реализират, координиращите връзки, както и консултационните връзки стават 
в повечето случаи само по GSM и няма процедура съгласно ISO9001;2008, как се описват и 
управляват и координират. Неефективност на времето за осъществяване на такива връзки и 
отношения. 
 Д.. Мащаб на управляемост – огромен и неструктуриран мащаб на управляемост, който 
от гледна точка на взаимоотношенията „управител – ръководители” изисква ежедневно 
минимум 20 контакта (годишно минимум 3000), а от гледна точка на взаимоотношенията  
„ръководители – работещи” се изискват ежедневно минимум 60 контакта за едни и 2-3 
контакта за други (годишно минимум 110 000). 
 Един  управленец не трябва да има повече от 4 до 6 подчинени, което налага и 
преформиране на задълженията и отговорностите по управленските нива. 
 Е. Коефициент на конфигурация на ОСУ – показва, че структурата е високо 
йерархична и е необходимо  нивата от 5 да станат 3 за да може да работи ефективно. 
Изчислява се по формулата К=Ш1:h където h е брой на управленските нива а Ш1 е сумата от 
подразделенията на всички нива, разделена на брой на управленските нива. 
 Ж. Коефициент на централизация. – той се изчислява  по формулата:  
Кц = брой на вземаните решения: брой на вземаните решения на едно ниво + брой на 
останалите нива 

ОСУ на „БКС – Враца” ЕООД е силно централизирана всички решения са вземани  
само и единствено от управителя. Ако управителят е експертно некомпетентен по даден 
въпрос, или отсъства дълго това може да блокира функционирането на цялото дружество 
Схема на ОСУ 
 
Образователна структура на заетите в „БКС – Враца” ЕООД към 01.01.2012г. 
Висше – 10човека  - от тях 6 човека ИТР – 4човека работници 
Средно специално – 30 души 
Средно общо и СПТУ – 43души 
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Основно – 111човека 
Начално – 10човека 
Общо – 210човека 
Структура на заетите в „БКС – Враца” ЕООД освидетелствани в ТЕЛК към 01.05.2012г. 
Непроизводствен персонал (ИТР и помощен) – 7човека 
Производствен персонал        -  12човека 
      Общо 19човека. 

2) Преглед на вътрешно фирмената докуменация 
Съгласно чл.26, ал.2, т1 от ЗЗБУТ, работодателят е длъжен да осигури подходящо 

обучение за всеки работещ по здравословни и безопасни условия на труд в съответствие със 
спецификата на всяко работно място и професия.основна тежест е върху владеенето на 
технологията и техниката особено на рисковите работни места и то от страна на ниско –
образованите и неквалифицирани работници. 

Обученията в „БКС – Враца” ЕООД по години и професии е както следва: 
За 2009г. – извършени са всичко 10обучения на лица по професии – зав.личен състав, ел. 
монтьор, дърводелец, икономист организация и управление, заварчик, завеждащ ЗБУТ, като 
са допуснати няколко нарушения: 
 Не е изпълнен описания план- график №1 по процедура ФК6.2 -1 от ISO9000÷2008 за 

обучения  
 Не е изпълнен чл.30, ал.1 от ЗЗБУТ и Наредба №4 за обучение на представителите в 

Комитета по условия на труд, което е задължително и ежегодно. 
 Не е изпълнен чл.26, ал1 от ЗЗБУТ и работодателат не се е консултирал с работещите, 

и не им е създал възможност да участават при планирането и организацията по ЗБУТ 
 Не не изпълнен чл.281 (1)(2)КТ. 

 
За 2010г. – извършени са всичко 5 обучения на лица по професии – заварчик, ел.монтьор, 
завеждащ личен състав, като са допуснати следните нарушения: 
 Не е изпълнен описания план-график №1 по процедура ФК6.2 -1 от ISO9000÷2008 за 

обучения  
 Не е изпълнен чл.30, ал.1 от ЗЗБУТ и Наредба №4 за обучение на представителите в 

Комитета по условия на труд, което е задължително и ежегодно. 
 Не е изпълнен чл.26, ал1 от ЗЗБУТ и работодателат не се е консултирал с работещите, 

и не им е създал възможност да участават при планирането и организацията по ЗБУТ 
 Не не изпълнен чл.281 (1)(2)КТ. 

За 2011г. – извършени са 39 обучения на лица  по професии – инструктор ЗБУТ, работник 
отгл.цветя, технически секретар, оперативен счетоводител, завеждащ човешки ресурси,  
работник поддръжка, озеленител, асфалтаджия, технически организатор, икономист 
организация и управление, шофьор, дърводелец, ел.монтьор, заварчик, като са допуснати 
следните нарушения: 
 Не е изпълнен описания план-график №1 по процедура ФК6.2 -1 от ISO9000÷2008 за 

обучения  
 Не е изпълнен чл.30, ал.1 от ЗЗБУТ и Наредба №4 за обучение на представителите в 

Комитета по условия на труд, което е задължително и ежегодно. 
 Не е изпълнен чл.26, ал1 от ЗЗБУТ и работодателат не се е консултирал с работещите, 

и не им е създал възможност да участават при планирането и организацията по ЗБУТ 
 Не не изпълнен чл.281 (1)(2)КТ. 

От горното е видно, че не са изпълнявани основни задължения на работодателя във 
връзка с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, и към неговия 
представител – управителя на „БКС – Враца” ЕООД не са приложени изискванията на чл.413 
от КТ. Това е довело неминуемо до трудова злополука със смъртен изход в началото на 2012г. 
на работник от дружеството, за което работодателя (Община Враца) отговаря имуществено 
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съгласно чл.200 от КТ и поради това има  право на регресен иск срещу управителя и 
длъжностните лица от „БКС – Враца” ЕООД. 
 При изследването на документите характеризиращи трудовите правоотношения  в 
„БКС – Враца” ЕООД, открих че са допуснати следните нарушения: 

 Не се води книга за отчитане на положения извънреден труд съгласно чл.149, ал.1 КТ, 
което пък води до неизясняване на въпроса, как се отчита всяко полугодие пред инспекцията 
по труда съгласно чл.149, ал.2 КТ, и как ако е полаган извънреден труд той участва във 
формирането на  пенсионираните работещи на данни по форма УП-2 за пенсиониране? 

 Определените места за трудоустрояване за съответната календарна година съгласно 
чл.315 КТ, като процент е голям, а действително работещите лица освидетелствани от ТЕЛК 
са значително по-голям брой около 20 човека, което е прекспониране на утвърдения списък  
за социална отговорност, което пък от своя страна затормозява цялостната дейност на „БКС – 
Враца” ЕООД. 

 Не се спазва цялостно изискването на чл.173, ал1 КТ платеният годишен отпуск да се 
ползва с писмено разрешение на работодателя, и да се ползава съгласно утвърдения в 
началото на годината график. Често молбата за отпуск се подписва от управителя , след като 
работника вече не е на работа. 

 При изготвянето на длъжностните характеристики на заетите в дружеството съгласно 
КТ, не са съобразени отговорностите на заетите, длъжностите са кръстени некомпетентно, 
чрез нагаждане и против изискванията на ОСУ на дружеството, и в нарушение на 
националната класификация на професиите и длъжностите, което води до хаос от 
некомпетентност и безотговорност при управление на дружеството, и нарушение на чл3 от 
„Закона за финансовото управление и контрол на публичната собственост”. 

 Липсва ревизионна книга за констатации от извършени проверки и предписания на 
контролните органи, което е нарушение на чл.408 (1)(2)(3) КТ. 

 Нарушение на Наредба за задължителното застраховане на работниците и служителите 
за риска „трудова злополука” ДВбр.15/2006г., застрахованите полици не са поименни, а са за 
брой хора. 
От горното изследване е видно, че е необходимо дълбоко преструктуриране на ОСУ на „БКС 
– Враца” ЕООД, за което смятам, че ОбС – Враца трябва да вземе решение и съвместно с 
управителя и контрольора на дружеството да утвърди нова  работеща Органицационна –
структура на управление (ОСУ), която да е работеща. 
 3) Управление на интегрирана система за управление (ИСУ) съгласно стандарти 
ISO 9001;2008;ISO 14001;2004 и OHSAS 18001;2007 

 В Глава І – Раздел 1.1 Обща информация от Наръчник – ИСУ – т.2.1 – неточно е 
записано, че стратегически предметни направления на дейността е „.......мениджмънт на 
недвижими имоти”, което не е в предмета на дейност на дружеството по ФД №2414/1992г. 

 В Глава І т.2.2 подточка 2 и 2.1 – е записано че конкерунтноспособността на 
дружеството ще се повишава чрез „.... активна маркетингова стратегия”, а в ОСУ нито има 
отдел „Маркетинг”нито има  длъжност маркетолог, предполагащо липса на компетентност. 

 В Глава І т.5 подточка 5.1.4 е предвидено поетапно внедряване на 
„....автоматизирана система за управление на (АСУ), която не е описана какво точно, ще 
представлява, не е ясна и на Отговорника за преглед, актуализация, индентификация на 
измененията, разпространение и архивиране съгласно Заповед №6/07.03.2011г. 

 В Глава ІІ раздел 2.2 „ Вътрешни документи” е записано.Отговорен за 
управлението на вътрешните документи е”.....Пълномощника на ИСУ”. В Заповед 
№6/07.03.2011г. длъжността е записана  „.......Отговорник за .......”, а в Глава ІV Интегрирана 
система за управление  - фиг.4.4 длъжността е записана  „....Представител на ръководството” 
– не е ясно, коя е правилната. 

 В Глава V „Отговорността на ръководството” . фиг. 5.1 е представена „ 
Организационна структура” на „БКС  - Враца” ЕООД в която е представена длъжност 
„Ръководител бетонов възел” и „Оператор бетонов възел” – такива не съществуват повече от 
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10 години, а „Завеждащ  личен състав” е под йерархията на „Главен счетоводител” – които 
твърдения са неистини към датата на внедряване  на ИСУ. 

 В Глава V раздел 5.3 има твърдения в „Политика на системата за управление на 
качеството, околната среда и безопасните условия на труд” – като това, че дружеството 
извършва „комунални дейностти”, което е неправилно като тълкуване и противоречи на 
тълкуването в ЗОП в преходни и заключителни разпоредби за „комунална дейност”. 

 В Глава V раздел 5.6 „Преглед от ръководството” е определен интервал „....поне 
един път в годината” за преглед на ИСУ от ръководството, като този интервал отдавна е 
изтекъл и на практика ИСУ на работи, което я прави неефективна. От тази гледна точка е 
необходимо вътрешните одити да се правят поне 2 пъти годишно, а контролните одити от 
сертифициращата институция може да се правят 1 пътгодишно. 

 В глава VІ в раздел 6.1 „Осигуряване на ресурси”, е записано неразбираемо условие 
„.......управлението на ресурсите, катоперсонал, инфраструктура и работна среда....” В 
теорията и практиката на управлението ресурсите са  - човешки, финансови, материални, 
нематериални, производствени е т.н Не е ясно, как се разчита работната среда и 
инфраструктурата, като ресурс? 

 В Глава VІ раздел 6.3 „Инфраструктура”, е измислена длъжност с неточни и неясни 
отговорности „......Отговорник строителство носи отговорност пред управителя.....” Няма  
такава длъжност в ОСУ на дружеството, и каква отговорност носи по смисъла на правото 
(административна, наказателна, административно-наказателна). 

 В Глава VІІ раздел 7.2.2 „Преглед на изискванията към продукта е описана нова 
длъжност  - „ръководител проект”, която липсва в ОСУ на дружеството, както и в 
договорната система, като практика. Няма данни дружеството да е разработвало проекти и да 
е имало дори и временно –„ ръководител проект”. 

 В Глава VІІ раздел 7.2.3 „ Обмен на информацията с клиентите” не е уточнено, че в 
огромната си част от дейността „БКС – Враца” ЕООД работи в условията на естествен 
монопол и рекламите в медиите са излишен разход на паричен ресурс, както и конкурентно 
противоречие по смисъла на Закона за конкуренцията. 

 В Глава VІІ раздел 7.4.2 „Информация на закупуването”, отново се споменават 
несъществуващи структури в дружеството – „отдел ПТО”, отдел „Бетонов възел”, което води 
до презумцията, че документацията е прекупирана отнякъде и нагодена за целите на „БКС – 
Враца” ЕООД. 

 В Глава VІІ раздел 7.6 – не е ясно, какви средства за наблюдение и измерване  
(СНИ) са визирани за дружеството, например измерване и контрол на параметри на околната 
среда дружеството не е притежавало и няма как да притежава никога. Не са описани 
измерителни системи, като „GPS – за контрол на лазходите в автомобилите”, нивелири, 
теодолити, метри, ролетки в строителството, дозатори и термометри ако има в зеленото  
строителство и т.н. 
Посоченото по-горе от Наръчника „Интегрирана система за управление на качеството, 
околната среда, здравето и безопасността при работа”, е доказателство, за неефективно 
функциониране на ИСУ  в помощ на ръководството и дружеството, и по-скоро стремеж за 
документиран имидж, който чрез сертификатите, които са изложени на публично място да 
носи конкурентен дивидент на дружеството при участие в Обществени поръчки организирани 
от Община Враца. 
 Към посочената дата на одита и изготвяне на настоящия доклад, не съм анализирал  - 
управление на записите, измерване вътрешни одити, управление на несъответсващ продукт, 
анализ на данните, непрекъснато подобряване, коригиращи действия, като част от ИСУ. 
Мнението ми, е че ИСУ прябва да продължи да работи, като се обучат по нея минимум 10бр. 
вътрешни одитори – супервайзори, да се коригират експертно несъответствията. Всички 
длъжностни  лица по ИСУ е необходимо да преминават ежегодно обучение.  
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 29 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА  

 
4.Приемане годишен финансов отчет за 2011г. на „Стоматологичен центърІ” ЕООД, 

гр.Враца/в ликвидация/; Приемане отчет на ликвидатора, Окончателен ликвидационен 
баланс, Доклад поясняващ окончателния ликвидационен баланс и освобождаване от 
отговорност на ликвидатора на „Стоматологичен центърІ” ЕООД, гр.Враца/в ликвидация/. 

Докладва: Малина Николова 
        Зам.председател на  

Общински съвет – Враца 
Р Е Ш Е Н И Е  № 188 

  
ОТНОСНО: Приемане Отчет на ликвидатора, Окончателен ликвидационен баланс, 

Доклад, поясняващ окончателния ликвидационен баланс и освобождаване от отговорност 
на ликвидатора на „Стоматологичен център І” ЕООД гр.Враца /в ликвидация/ 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.273, ал.1 

от ТЗ и при мотиви, изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
  

1. Приема Годишния финансов отчет за 2011 година на „Стоматологичен център І” ЕООД 
гр.Враца /в ликвидация/ 

2. Приема Отчета за дейността на ликвидатора Мирослав Георгиев Ангелов. 
3. Приема (по аргумент и аналогия на чл. 270, ал. 2 от ТЗ) окончателен ликвидационен 

баланс на „Стоматологичен център І” ЕООД гр.Враца /в ликвидация/. 
4. Приема Доклад, поясняващ окончателния ликвидационен баланс на „Стоматологичен 

център І” ЕООД гр.Враца /в ликвидация/. 
5. Освобождава от отговорност Мирослав Георгиев Ангелов - ликвидатор на 

„Стоматологичен център І” ЕООД гр.Враца /в ликвидация/ след представяне от Агенция по 
вписванията удостоверителен документ за извършено заличаване. 

6. Възлага на ликвидатора Мирослав Георгиев Ангелов незабавно след вземане на 
настоящето решение и неговото протоклиране да извърши необходимите действия за заличаване 
на „Стоматологичен център І” ЕООД гр.Враца /в ликвидация/. 

7. Разпределя в полза на Община Враца останалото след удовлетворяване на кредиторите 
на „Стоматологичен център І” ЕООД гр.Враца /в ликвидация/ имущество съгласно окончателен 
ликвидационен баланс. 

8. Не поема бъдещи, констатирани след приемане на окончателния ликвидационен баланс, 
задължения на дружеството към кредитори и работници. 
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 28: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Ничев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Г.Комитски, Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, 
К.Шахов, Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, М.Николова, М.Каменова, М.Петрова, М.Кирилова, 
М.Костов, М.Калистратов, Н.Найденова, Пл.Ганецовски, Т.Василева, Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма  
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА 
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5.Приемане годишен финансов отчет за 2011г. и информация за финансово-

икономическите резултати за 2011г. на „Медицински център за рехабилитация и спортна 
медицина – Враца” ЕООД /МЦРСМ/ 

Докладва: д-р Антонио Георгиев 
Общински съветник  

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 189 

  
ОТНОСНО: Приемане Годишен финансов отчет  за 2011 година и Информация за 

финансово-икономическите резултати за 2011 г. на „Медицински център за рехабилитация 
и спортна медицина – Враца” ЕООД /МЦРСМ/ 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.137, ал.1 и чл.147, ал.2 от ТЗ,  чл.10, ал.1, т.3 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост на Община Враца в търговските 
дружества  и при мотиви, подробно изложени в докладната записка 

 
РЕШИ: 

1. Приема Годишен финансов отчет за 2011 год. на „Медицински център за рехабилитация 
и спортна медицина – Враца” ЕООД /МЦРСМ/. 

2. Приема Информация за финансово-икономическите резултати за 2011 г. на „Медицински 
център за рехабилитация и спортна медицина – Враца” ЕООД /МЦРСМ/. 

3. Възлага на Управителя да предприеме необходимите действия по обявяване на 
Годишния финансов отчет за 2011 година, съгласно предвидения в закона ред. 

4. Възлага на Управителя  в двумесечен срок да изготви оздравителна програма на 
дружеството, включваща мерки и срокове за погасяване на задълженията и подобряване 
финансовото състояние, и да я представи на Общински съвет – Враца. 
 

Приложение: Информация за финансово – икономическите резултати на „Медицински 
център за рехабилитация и спортна медицина – Враца” ЕООД /МЦРСМ/. 
 

Приложение 
И Н Ф О Р М А Ц И Я 

за финансово-икономическите  резултати  на „Медицински център за рехабилитация и 
спортна медицина – Враца”  ЕООД /МЦРСМ/  за 2011 г. – търговско дружество със 100% 

общинско участие 
 

 Регистриран е по Търговския закон – фирмено дело №812/2000 г. със  100% общинско 
участие 

  Предмет на дейност : осъществяване на специализирана извънболнична помощ. 
                                                                                     

№ 
по 
ред 

Показател Отчет 
2011 г. 

Отчет 
2010 г. 

1. Приходи от дейност 36 39 
2. Разходи за дейност 43 46 
3. Финансов резултат   -7 -7 
4. Налични парични средства 4 3 
5. Краткосрочни вземания - - 
6. Задължения в т.ч.: 

- краткосрочни – 11 – 2011 г.;   10 – 2010 г. 
39 31 
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- дългосрочни – 28 – 2011 г.;  21 – 2010 г. 
7. Начислени  ФРЗ и соц. осигуровки 27 27 

    

Структурата на приходите е както следва: 15 102 лв.  -  от сектор „Спортна медицина” / 
периодични, предсъстезателни прегледи и състезания/; 11 912 лв. – от сектор „Ортопедия и 
травматология» и 8 964 лв. -  от сектор „Физиотерапия и рехабилитация”. 
 В зависимост от източника на приходите, те са : 13 714 лв. – приходи от платени 
медицински услуги; 21 802 лв. – приходи по договор с РЗОК – Враца и 462 лв. – други. 
 

 Разходите за дейността са в размер на 42 805,90 лв., по  икономически елементи както 
следва: 
 - разходи за материали  и консумативи      1 304 лв. 
 - разходи за външни услуги                        14 225 лв. 
 - разходи за заплати на персонал               21 437 лв. 
 - разходи за осигуровки                                5 550 лв. 
           - други разходи                                                  290 лв. 
 
 Най –голям е делът на разходите за персонал – 63% от общите разходи. В частта на 
външни услуги най-много са разходите за граждански договори – 13 465 лв. 
 
 Притеснителна тенденция е задълбочаване влошаването на финансовото състояние на 
дружеството с всяка изминала година. Завършва на загуба, натрупаните до момента непокрити 
загуби са в размер на 32 681,42 лв. до 2011 година, а със загубата за 2011 година в размер на 
6827,73 лв., общо става 39 509,15 лв. Огромни са задълженията по баланса, които са просрочени: 
26 243,98 лв. за осигурителни задължения и 9873,23 лв.  – данъчни задължения. 
  

Дружеството е декапитализирано. 
 

Годишният финансов отчет за 2011 година не е заверен от дипломиран експерт – 
счетоводител, не подлежи на задължителна заверка, съгласно изискванията на ЗС. 
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 29: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Ничев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Г.Комитски, Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, 
К.Шахов, Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, М.Николова, М.Каменова, М.Петрова, М.Кирилова, 
М.Костов, М.Калистратов, Н.Найденова, Пл.Ганецовски, С.Илчева, Т.Василева, Цв.Коцев и 
Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма  
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА 
 

6.Предложение за решение по 4 броя молби  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: Хенриета Георгиева 
        Общински съветник 

 Поради отсъствието на вносителя докладната записка представи Мария Петрова – Зам. 
председател на ПК по законосъобразност на актовете на общински съвет, актовете на кмета на 
общината, предотвратяване и установяване конфликт на интереси. 
 Изказа се: Кр.Ангелов. 

След представяне на докладната записка и проекта за решение г-н Кр.Ангелов направи 
следното предложение за изменение: Общински съвет – Враца да предложи за опрощаване на 
публични задължения всичките /четири/ внесени молби. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 23 
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ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 4 

Р Е Ш Е Н И Е  № 190 
 

 ОТНОСНО: Предложение за решение по 4 броя молби  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.2, 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: 
 
1.Изразява мотивирано предложение, с което ПРЕДЛАГА опрощаване на публични 

задължения – изплатеното за периода от 16.09.2009 г. до 04.03.2010 г. парично обезщетение за 
отглеждане на малко дете на основание чл.53 от Кодекса за социално осигуряване в размер 
1059,99 лв. от които главница –1015,17 лв. и лихва към датата на съставяне на акта в размер на 
44,92 лв, съгласно ревизионен акт № 1/09.04.2010 г. НОИ ТП Враца, издадено на Надя 
Венциславова Дамянова, живуща в гр.Враца, ж.к. „Дъбника” бл.6,  вх.Е, ап.138. 

2.Изразява мотивирано предложение, с което ПРЕДЛАГА опрощаване на публични 
задължения – изплатеното за периода от 02.09.2009 г. до 17.02.2010 г. парично обезщетение за 
отглеждане на малко дете на основание чл.53 от Кодекса за социално осигуряване в размер на 
1925,24 лв. от които главница – 1344,57лв. и лихва към датата на съставяне на акта в размер на 
580,67 лв., съгласно разпореждане № Ра – 208/08.02.2012 г.на РУ „СО” Враца, издадено на 
Мариела Ангелова Петрова, живуща в гр.Враца, ул. „28-ми Октомври” № 9, вх.Б, ап.3. 

3.Изразява мотивирано предложение, с което ПРЕДЛАГА опрощаване на публични 
задължения – изплатеното за периода от 15.03.2010 г. до 31.06.2010 г. парично обезщетение за 
отглеждане на малко дете на основание чл.53 от Кодекса за социално осигуряване размер на 
1013,54 лв. от които главница – 861,82лв. и лихва към датата на съставяне на акта в размер на 
151,72 лв, съгласно разпореждане № Ра – 260/04.05.2011 г.на РУ „СО” Враца, издадено на  
Димитринка Сергеева Димитрова, живуща в с.Згориград, ул.„Иван Вазов” № 19. 

4.Изразява мотивирано предложение, с което ПРЕДЛАГА опрощаване на публични 
задължения – изплатеното за периода от 20.01.2009 г. до 10.05.2009 г. парично обезщетение за 
отглеждане на малко дете на основание чл.53 от Кодекса за социално осигуряване в размер 
1345,85 лв. от които главница –848,11лв. и лихва към датата на съставяне на акта в размер на 
497,74 лв, съгласно разпореждане № Ра – 270/31.01.2012 г.на РУ „СО” Враца, издадено на  
Бисерка Цветанова Борисова, живуща в гр.Враца, бул. „2 ри юни” № 76. 
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 27 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА 
  

7.Предложение за решение във връзка с внасяне на заявление в Министерски съвет 
за отпускане на персонални пенсии по смисъла на чл. 92 от КСО  на Янка Николова 
Станева. 

        Докладва: Хенриета Георгиева 
        Общински съветник 
Поради отсъствието на вносителя докладната записка представи Мария Петрова – Зам. 

председател на ПК по законосъобразност на актовете на общински съвет, актовете на кмета на 
общината, предотвратяване и установяване конфликт на интереси. 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 191 

  
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.1 и ал.2, т.2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж Янка Николова Станева 
от гр.Враца, ж.к. „Дъбника”, бл.24, вх.А, ап.2 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.7, ал.4 т.3 вр. чл.7 ал.2 т.2 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 Янка Николова Цанева, живуща в град Враца, 
ж.к. „Дъбника”, бл.24, вх.А, ет.1, ап.2.  

2. Възлага на Кмета на Община Враца да окомплектова преписката, да  изготви заявление 
и внесе предложението в Министерски съвет. 
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 27 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА 

 
8.Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на 12 

обособени обекти, частна общинска собственост в сградата на Бивша териториална 
проектантска организация, бул.”Хр. Ботев” № 18 в гр. Враца. 

        Докладва: Васил Драганов 
        Общински съветник 

 Изказаха се: Цв.Дамяновска, М.Петрова и С.Илчева 
 Направиха се следните предложения за изменение на проекта за решение: 
 1.Г-жа Цв.Дамяновска направи отвод и предложи на нейното място в комисията да бъде 
включен Мирон Драганов. 
Предложението се подложи на гладуване и прие със следния вот: 
ЗА – 29 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДТРЖАЛИ СЕ – няма. 
 2.Г-жа М.Петрова от името на Х.Георгиева направи отвод и предложи на нейното място в 
комисията  да влезе М.Петрова. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 29 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДТРЖАЛИ СЕ – няма. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 192 
  
ОТНОСНО: Откриване на процедура за продажба, чрез публичен търг с явно 

наддаване на 12 обособени обекти, частна общинска собственост в сградата на Бивша 
териториална проектантска организация, бул. „Хр. Ботев” № 18 в гр. Враца 
   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА); чл.3, ал.3, т.2 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол (ЗПСК),  чл.5 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите; Решение № 57/31.01.2012г 
и Решение №136/24.04.2012г. на ОбС – Враца и при мотиви, изложени в докладната записка,  
 

РЕШИ: 
 

І. Приема  правните анализи на юриста и  докладите на  експерт-оценителя за срок от 6-
месеца. Определя началните тръжни цени съгласно предложенията в оценителските доклади. 
Обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на дванадесет изброени по-долу обекти, 
включени в Програмата за приватизация за 2012г., при следните условия: 

1. Наименование на обекта на търга с начална тръжна цена /без ДДС/ и стъпка на 
наддаване: 

1.1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1019.244.1.19 по кадастралната 
карта на гр.Враца, одобрена със Заповед № РД 18-43 от 16.09.2005г. на Изпълнителния директор 
на АК, а по подробен устройствен план (план за регулация) на гр.Враца, одобрен с Решение № 
959 от 19.04.2011г. на Общински съвет – Враца, съставляващ офис – 50,80 кв.м. със съответните 
ид.части от общите части на сградата и правото на строеж. Обектът е на адрес,  бул. „Хр.Ботeв” 
№18, сграда №1, ет.5, ЦГЧ на гр.Враца, описан в АОС-частна № 1497/18.03.2009г. 
Актуализирана данъчна оценка на обекта към 10.05.2012г. – 13 795,70 лв. Начална тръжна цена 
на обекта – 15 370 лв. /петнадесет хиляди триста и седемдесет лв./и стъпка за наддаване 200 лв. 
Върху крайната цена не се начислява ДДС. 

1.2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1019.244.1.20 по кадастралната 
карта на гр.Враца, одобрена със Заповед №  РД 18-43 от 16.09.2005г. на Изпълнителния директор 
на АК, а по подробен устройствен план (план за регулация) на гр.Враца, одобрен с Решение № 
959 от 19.04.2011г. на Общински съвет – Враца, съставляващ офис – 9,80 кв.м. със съответните 
ид.части от общите части на сградата и правото на строеж. Обектът е на адрес,  бул. „Хр.Ботeв” 
№18, сграда №1, ет.5, ЦГЧ на гр.Враца, описан в АОС-частна № 1498/18.03.2009г. 
Актуализирана данъчна оценка на обекта към 10.05.2012г. – 2 661,40 лв. Начална тръжна цена на 
обекта – 3 100 лв. /три хиляди и сто лв./ и стъпка за наддаване 100 лв. Върху крайната цена не се 
начислява ДДС. 

1.3 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1019.244.1.21 по кадастралната 
карта на гр.Враца, одобрена със Заповед № РД 18-43 от 16.09.2005г. на Изпълнителния директор 
на АК, а по подробен устройствен план (план за регулация) на гр.Враца, одобрен с Решение № 
959 от 19.04.2011г. на Общински съвет – Враца, съставляващ офис – 22,10 кв.м. със съответните 
ид.части от общите части на сградата и правото на строеж. Обектът е на адрес,  бул. „Хр.Ботeв” 
№18, сграда №1, ет.5, ЦГЧ на гр.Враца, описан в АОС-частна № 1499/18.03.2009г. 
Актуализирана данъчна оценка на обекта към 04.05.2012г.  – 6 001,70 лв. Начална тръжна цена на 
обекта – 7 020 лв. /седем хиляди и двадесет лв./ и стъпка за наддаване 100 лв. Върху крайната 
цена не се начислява ДДС. 

1.4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1019.244.1.18 по кадастралната 
карта на гр.Враца, одобрена със Заповед № РД 18-43 от 16.09.2005г. на Изпълнителния директор 
на АК, а по подробен устройствен план (план за регулация) на гр.Враца, одобрен с Решение № 
959 от 19.04.2011г. на Общински съвет – Враца, съставляващ офис – 15,90 кв.м. със съответните 
ид.части от общите части на сградата и правото на строеж. Обектът е на адрес,  бул. „Хр.Ботeв” 
№18, сграда №1, ет.5, ЦГЧ на гр.Враца, описан в АОС-частна № 1500/18.03.2009г. 
Актуализирана данъчната оценка на обекта към 10.05.2012г. – 4 318 лв. Начална тръжна цена на 
обекта – 4 810 лв. /четири хиляди  осемстотин и десет лв./ и стъпка за наддаване 100 лв. Върху 
крайната цена не се начислява ДДС. 

1.5 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1019.244.1.17 по кадастралната 
карта на гр.Враца, одобрена със Заповед № РД 18-43 от 16.09.2005г. на Изпълнителния директор 
на АК, а по подробен устройствен план (план за регулация) на гр.Враца, одобрен с Решение № 
959 от 19.04.2011г. на Общински съвет – Враца, съставляващ офис – 32,60 кв.м. със съответните 
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ид.части от общите части на сградата и правото на строеж. Обектът е на адрес,  бул. „Хр.Ботeв” 
№18, сграда №1, ет.5, ЦГЧ на гр.Враца, описан в АОС-частна № 1501/18.03.2009г. 
Актуализирана данъчната оценка на обекта към 10.05.2012г. – 8 853,20 лв. Начална тръжна цена 
на обекта – 10 100 лв. /десет хиляди и сто лв./ и стъпка за наддаване 200 лв. Върху крайната цена 
не се начислява ДДС. 

1.6 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1019.244.1.16 по кадастралната 
карта на гр.Враца, одобрена със Заповед № РД 18-43 от 16.09.2005г. на Изпълнителния директор 
на АК, а по подробен устройствен план (план за регулация) на гр.Враца, одобрен с Решение № 
959 от 19.04.2011г. на Общински съвет – Враца, съставляващ офис – 59,40 кв.м. със съответните 
ид.части от общите части на сградата и правото на строеж. Обектът е на адрес,  бул. „Хр.Ботeв” 
№18, сграда №1, ет.5, ЦГЧ на гр.Враца, описан в АОС-частна № 1502/18.03.2009г. 
Актуализирана данъчната оценка на обекта към 10.05.2012г. – 16 131,20лв. Начална тръжна цена 
на обекта – 18 700 лв. /осемнадесет хиляди и седемстотин лв./ и стъпка за наддаване 300 лв. 
Върху крайната цена не се начислява ДДС. 

1.7. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1019.244.1.15 по кадастралната 
карта на гр.Враца, одобрена със Заповед № РД 18-43 от 16.09.2005г. на Изпълнителния директор 
на АК, а по подробен устройствен план (план за регулация) на гр.Враца, одобрен с Решение № 
959 от 19.04.2011г. на Общински съвет – Враца, съставляващ офис 37,50 кв.м. със съответните 
ид.части от общите части на сградата и правото на строеж. Обектът е на адрес,  бул. „Хр.Ботeв” 
№18, сграда №1, ет.5, ЦГЧ на гр.Враца, описан в АОС-частна № 1503/18.03.2009г. 
Актуализирана данъчната оценка на обекта към 10.05.2012г. – 10 183,90 лв. Начална тръжна цена 
на обекта – 11 810 лв. /единадесет хиляди осемстотин и десет лв./ и стъпка за наддаване 200 лв. 
Върху крайната цена не се начислява ДДС. 

1.8. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1019.244.1.14 по кадастралната 
карта на гр.Враца, одобрена със Заповед № РД 18-43 от 16.09.2005г. на Изпълнителния директор 
на АК, а по подробен устройствен план (план за регулация) на гр.Враца, одобрен с Решение № 
959 от 19.04.2011г. на Общински съвет – Враца, съставляващ офис – 11,50 кв.м. със съответните 
ид.части от общите части на сградата и правото на строеж. Обектът е на адрес,  бул. „Хр.Ботeв” 
№18, сграда №1, ет.5, ЦГЧ на гр.Враца, описан в АОС-частна № 1504/18.03.2009г. 
Актуализирана данъчната оценка на обекта към 10.05.2012г. – 3 123 лв. Начална тръжна цена на 
обекта – 3 720 лв. /три хиляди седемстотин и двадесет лв./ и стъпка за наддаване 100 лв. Върху 
крайната цена не се начислява ДДС. 

1.9. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1019.244.1.13 по кадастралната 
карта на гр.Враца, одобрена със Заповед № РД 18-43 от 16.09.2005г. на Изпълнителния директор 
на АК, а по подробен устройствен план (план за регулация) на гр.Враца, одобрен с Решение № 
959 от 19.04.2011г. на Общински съвет – Враца, съставляващ офис – 28,60 кв.м. със съответните 
ид.части от общите части на сградата и правото на строеж.Обектът е на адрес,  бул. „Хр.Ботeв” 
№18, сграда №1, ет.5, ЦГЧ на гр.Враца, описан в АОС-частна № 1505/18.03.2009г. 
Актуализирана данъчната оценка на обекта към 10.05.2012г. – 7 766,90лв. Начална тръжна цена 
на обекта – 9 240 лв. /девет хиляди двеста и четиридесет лв./ и стъпка за наддаване 200 лв. Върху 
крайната цена не се начислява ДДС. 

1.10. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1019.244.1.3 по кадастралната 
карта на гр.Враца, одобрена със Заповед № РД 18-43 от 16.09.2005г. на Изпълнителния директор 
на АК, а по подробен устройствен план (план за регулация) на гр.Враца, одобрен с Решение № 
959 от 19.04.2011г. на Общински съвет – Враца, съставляващ офис – 42,07 кв.м. със съответните 
ид.части от общите части на сградата и правото на строеж. Обектът е на адрес,  бул. „Хр.Ботeв” 
№18, сграда №1, ет.3, ЦГЧ на гр.Враца и е описан в АОС-частна № 2051/28.03.2012г. 
Актуализирана данъчната оценка на обекта към 04.05.2012г. – 12 110,40 лв. Начална тръжна цена 
на обекта – 21 470 лв. /двадесет и една хиляди четиристотин и седемдесет  лв./ и стъпка за 
наддаване 300 лв. Върху крайната цена не се начислява ДДС. 

1.11. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1019.244.1.2 по кадастралната 
карта на гр.Враца, одобрена със Заповед № РД 18-43 от 16.09.2005г. на Изпълнителния директор 
на АК, а по подробен устройствен план (план за регулация) на гр.Враца, одобрен с Решение № 
959 от 19.04.2011г. на Общински съвет – Враца,съставляващ офис- 31.00 кв.м. със съответните 
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ид.части от общите части на сградата и правото на строеж.Обектът е на адрес,  бул.“Хр.Ботeв” 
№18, сграда №1, ет.3, ЦГЧ на гр.Враца, описан в АОС-частна № 2052/28.03.2012г. 
Актуализирана данъчната оценка на обекта към 04.05.2012г.  – 8 923,80лв. Начална тръжна цена 
на обекта – 15 920 лв. /петнадесет хиляди деветстотин и двадесет лв./ и стъпка за наддаване 300 
лв. Върху крайната цена не се начислява ДДС. 

1.12. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1019.244.1.31 по кадастралната 
карта на гр.Враца, одобрена със Заповед № РД 18-43 от 16.09.2005г. на Изпълнителния директор 
на АК, а по подробен устройствен план (план за регулация) на гр.Враца, одобрен с Решение № 
959 от 19.04.2011г. на Общински съвет – Враца, съставляващ офис – 30.00 кв.м. със съответните 
ид.части от общите части на сградата и правото на строеж. Обектът е на адрес,  бул. „Хр.Ботeв” 
№18, сграда №1, ет.3, ЦГЧ на гр.Враца, описан в АОС-частна № 2050/28.03.2012г. 
Актуализираната данъчната оценка на обекта към 04.05.2012г. – 8 635,90 лв. Начална тръжна 
цена на обекта – 15 400 лв. /петнадесет хиляди и четиристотин лв./ и стъпка за наддаване 300 лв. 
Върху крайната цена не се начислява ДДС. 

ІІ. Размер на депозита за участие в търга – 10% от началната тръжна  цена. Депозитната 
вноска се внася в ОББ клон Враца, по сметка на Община Враца BG13UBBS80023300146537 , код 
BIC  UBBSBGSF - ТБ „ОББ” – АД клон Враца, в краен срок от 15 дни от датата на обнародването 
на Решението в „Държавен вестник”. 
 ІІІ.  Тръжна документация се закупува и получава срещу  240 лв. /с включен ДДС/,  на 
касата  в Центъра за административно обслужване,  в сградата на Община Враца, ет. І..  
     ІV. Срок за закупуване на документацията за участие в търга – 13 дни от датата на 
обнародването  на решението в „Държавен вестник”. 
 V. Срок за оглед на обектите до 17 ч. на 15-ия ден от датата на обнародването на 
решението в „Държавен вестник”. 
 VІ. Предложения за участие в търга се подават в запечатен непрозрачен плик с надписани 
наименованието на обекта и името на участника в Центъра за административно обслужване на 
Община Враца до 17ч. на 15-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен 
вестник”. 
 VІІ. Търгът да се проведе на 17 – ия ден от датата на обнародването на решението в 
„Държавен вестник”, от 1400 ч. в Община Враца, ет. 3,  стая № 72.   
          VІІІ. На основание чл.8 от Наредбата за търговете и конкурсите Общински съвет – Враца 
определя тръжна  комисия в състав: 

Председател: Васил Драганов 
Членове: 1. Мария Петрова – юрист 
   2.Венчо Кръстев 
   3.Калина Динкова 
   4.Мирон Драганов 
   5.Красимир Донов 
   6.Десислава Димитрова 
Резерви:  Пламен Ганецовски 
  Хенриета Георгиева – юрист  
На членовете на комисията, след провеждане на успешен търг, да се изплати 

възнаграждение в размер на 50% от минималната месечна работна заплата. 
ІХ. На основание чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите, Общински съвет – Враца 

утвърждава тръжни документации за провеждане на търг с явно наддаване, която съдържа 
следното: 

1. Решение на Общински съвет – Враца за обявяване на публичен търг с явно наддаване за 
продажба. 

2. Фотокопие на обява за явен търг, публикувана в ДВ; 
3. Условия за провеждане на търга; 
4. Документи за участие в търга; 
5. Указания за участие в търга; 
6.  Декларация за оглед на обекта 
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7. Декларация по чл. 7, ал. 3 от ЗПСК обр. 1 за произхода и основание на платежните 
средства, с които се участва в приватизацията; 

8. Декларация, че юридическото лице е с по-малко от 50 % държавно или общинско 
участие; 

9. Проекто-договор за продажба; 
10. Характеристика на обекта; 
11. Скица на обекта; 
12. АОС – частна; 
Х. Повторен и следващи търгове, при същите условия, до продажба на имотите, или 

изтичане на срока по т.І, да се провеждат през 14 дни, като всички горецитирани срокове се  
удължават   също с по 14 дни. 
 ХІ. Възлага на Кмета на Община Враца, да извърши всички последващи действия, 
свързани с организацията и провеждането на търга и да сключи договор със спечелилите търга 
участници.    
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 27: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Ничев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Г.Комитски, Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, Кр.Ангелов, 
Кр.Георгиев, М.Николова, М.Каменова, М.Петрова, М.Кирилова, М.Костов, М.Калистратов, 
Н.Найденова, Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, Т.Василева, Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – 1:  С.Илчева. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма  
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА 
 

9.Предложение за кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 
2007–2013г.”, приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната 
икономика", област на интервенция 5.1. "Подкрепа на социалната икономика", схема 
BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” 

        Докладва: Светозар Луканов 
        Зам.кмет на Община Враца 
Изказаха се: М.Николова и Св.Луканов. 
След представяне на докладната записка и проекта за решение се направиха следните 

предложения за изменение и допълнение, което вносителя възприе като свои:  
1.В основанията да се добави „във връзка с чл.21, ал.1, т.23” 
2.Да отпадне т.2 от проекта за решение. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 193 
  
ОТНОСНО: Предложение за кандидатстване с проектно предложение за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси 2007–2013г.”, Приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване 
на социалната икономика”, Област на интервенция 5.1. „Подкрепа на социалната 
икономика", Схема BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома" 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), изискванията на Насоките за 
кандидатстване с проектни предложения по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси 2007-2013 г.”, Схема BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома" и при мотиви, подробно 
изложени в докладната записка: 

РЕШИ: 
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Дава съгласие Община Враца да кандидатства с проектно предложение за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007–
2013г.”, Приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, 
област на интервенция 5.1. „Подкрепа на социалната икономика”, Схема BG051PO001-5.1.04 
„Помощ в дома". 
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 29 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА 

 
10.Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие 

„Социални дейности” в частта структура и числен състав на предприятието, приет с 
Решение № 723, протокол № 57/29.07.2010г. на Общински съвет – Враца.  

        Докладва: инж. Николай Иванов 
        Кмет на Община Враца 
Изказаха се: М.Николова, Св.Луканов, д-р Шахов, инж.Н.Иванов, М.Драганов и Кр.Донов. 
По време на дебатите г-жа М.Николова предложи изцяло да се промени проекта за 

решение като се замени със следния:  
 
Проект! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№ ...................................... 
от ..................................... 

 
ОТНОСНО: Създаване на „Звено за услуги в домашна среда” към „Домашен социален 

патронаж” в рамките на Общинско предприятие „Социални дейности” 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.12, т.9, б.г от Наредбата за 
създаване, управление и контрол на общинските предприятия и при мотиви изложени в 
докладната записка 

 
РЕШИ: 

 
1.Създава „Звено за услуги в домашна среда” към „Домашен социален патронаж” в 

рамките на Общинско предприятие „Социални дейности” с числен състав ........... щатни бройки. 
2.Изменя Приложение № 2 към чл.24 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинско предприятие „Социални дейности” в частта структура, като увеличава числеността от 
92,5 на ........... и упълномощава кмета на Община Враца да определи длъжностите в звеното 
съобразно необходимостта от предлагане на социалната услуга по Схема BG 051 PO 001-
5.1.04.”Помощ в дома” 

3.Упълномощава кмета на Община Враца, в случай на финансиране на проектното 
предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 5 „Социално включване и 
насърчаване на социалната икономика”, Област на интервенция 5.1. „Подкрепа на социалната 
икономика”, Схема BG 051 PO 001-5.1.04.”Помощ в дома” да осигури устойчивост на услугите, 
предоставяни от „Звеното за услуги в домашна среда” най-малко до една година от датата на 
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одобрение на Окончателния доклад за изпълнение на проекта и при възможност да кандидатства 
за услугата като делегирана държавна дейност. 

4.Възлага на Кмета на Община Враца да предприеме всички последващи действия за 
изпълнение на настоящето решение. 

 
След направени дебати вносителят възприе текста на проекта за решение като свой и 

добави щатни бройки – 37 в т.1 и стойност на увеличената численост – 129, 5 в т.2 на местата с 
многоточие. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 194 
  
ОТНОСНО: Създаване на „Звено за услуги в домашна среда” към „Домашен 

социален патронаж” в рамките на Общинско предприятие „Социални дейности” 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.12, т.9, б.г от 
Наредбата за създаване, управление и контрол на общинските предприятия и при мотиви 
изложени в докладната записка 

 
РЕШИ: 

 
1.Създава „Звено за услуги в домашна среда” към „Домашен социален патронаж” в 

рамките на Общинско предприятие „Социални дейности” с числен състав 37 щатни бройки. 
2.Изменя Приложение № 2 към чл.24 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинско предприятие „Социални дейности” в частта структура, като увеличава числеността от 
92,5 на 129,5 и упълномощава кмета на Община Враца да определи длъжностите в звеното 
съобразно необходимостта от предлагане на социалната услуга по Схема BG 051 PO 001-
5.1.04.”Помощ в дома”. 

3.Упълномощава кмета на Община Враца, в случай на финансиране на проектното 
предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 5 „Социално включване и 
насърчаване на социалната икономика”, Област на интервенция 5.1. „Подкрепа на социалната 
икономика”, Схема BG 051 PO 001-5.1.04.”Помощ в дома” да осигури устойчивост на услугите, 
предоставяни от „Звеното за услуги в домашна среда” най-малко до една година от датата на 
одобрение на Окончателния доклад за изпълнение на проекта и при възможност да кандидатства 
за услугата като делегирана държавна дейност. 

4.Възлага на Кмета на Община Враца да предприеме всички последващи действия за 
изпълнение на настоящето решение. 
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 31: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Ничев, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, Г.Комитски, 
Д.Димитрова, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, К.Беков, К.Шахов, Кр.Донов, 
Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, М.Николова, М.Каменова, М.Петрова, М.Драганов, М.Костов, 
М.Калистратов, Н.Найденова, Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, Р.Тошева, С.Илчева, Т.Василева, 
Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ –1:  М.Кирилова. 
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА 
 

11.Наредба за изменение и допълнение на наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община 
Враца във връзка с кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 
2007–2013г.”, приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната 
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икономика", област на интервенция 5.1. "Подкрепа на социалната икономика", схема 
BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”. 

        Докладва: инж. Николай Иванов 
        Кмет на Община Враца 
Изказаха се: М.Каменова и инж.Н.Иванов. 
След представяне на докладната записка и проекта за решение г-жа М.Каменова направи 

следните предложения за изменение, които вносителят възприе като свои: 
1. Думата „удържат” да се редактира, след което вносителят я замени със „заплащат”. 
2.Да отпадне т.2 от проекта за решение. 
3. Главната буква на „чл.24А” да се замени с малка „чл.24а”. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 195 
  
ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община 
Враца във връзка с кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 
2007–2013г.”, Приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната 
икономика", Област на интервенция 5.1. "Подкрепа на социалната икономика", Схема 
BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома" 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8 от Закона за нормативните актове, 
чл.6, ал.1, б."в" във връзка с чл.8, aл.3 и чл.9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), чл.17 
от Закона за социално подпомагане, чл.11, ал.4 във връзка с чл.11 ал.3, т.7 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинска администрация, изискванията на Насоките за кандидатстване с проектни 
предложения по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”, Схема 
BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома" и при мотиви, подробно изложени в докладната записка: 
  

РЕШИ: 
 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба 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 ОбС Враца, изм. и доп. с Решение № 260/03.07.2003 г. 
на ОбС Враца, изм. и доп. с Решение № 25/ 03.02.2004 г. на ОбС Враца изм. и доп. с  Решение № 
44/17.03.2004 г. на ОбС Враца, изм. и доп. с Решение № 135/26.11.2004 г. на ОбС Враца, изм. и доп. с 
Решение № 169/24.03.2005 г. на ОбС Враца, изм. и доп. с Решение № 170/24.03.2005 г. на ОбС 
Враца, изм. и доп. с Решение № 349/25.05.2006 г. на ОбС Враца, изм. и доп. с Решение № 
425/16.112006 г. на ОбС Враца, изм. и доп. с Решение № 438/21.12.2006 г. на ОбС Враца, изм. и 
доп. с Решение № 39/11.02.2008 г. на ОбС Враца, изм. и доп. с Решение № 123/29.05.2008 г., изм. и 
доп. с Решение № 190/01.08.2008 г. на ОбС Враца, изм. и доп. с Решение № 206/11.09.2008 г. на ОбС 
Враца, изм. и доп. с Решение № 304/29.01.2009 г. на ОбС Враца, изм. и доп. с Решение № 
425/28.05.2009 г., изм. и доп. с Решение № 549/30.12.2009 г. на ОбС Враца, изм. и доп. с Решение 
№ 555/28.01.2010 г. на ОбС Враца  изм. и доп. с Решение № 697/29.06.2010 г. на ОбС Враца, изм. 
и доп. с Решение № 784/30.09.2010 г. на ОбС Враца, изм. и доп. с Решение № 958/19.04.2011 г. на 
ОбС Враца, изм. и доп. с Решение № 27/27.12.2011 г. на ОбС Враца, изм. и доп. с Решение № 
158/22.05.2012 г. на ОбС Враца ) 

 
§1. Създава се нов чл.24а: 
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Чл.24а. (1) Лицата, ползващи почасови услуги  за лична помощ, социална подкрепа и 
комунално – битови дейности в домашна среда заплащат такси в зависимост от личния си доход 
както следва: 
 

Размер на личния доход на потребителя Диференцирана ставка за 
потребителска такса 

до трикратния размер на гарантирания минимален 
доход (ГМД) 

0,10 лв./час 

по-висок от трикратния размер на ГМД и по-малък от 
шесткратния размер на ГМД 

0,15 лв./час 

по-висок от  шесткратния размер на ГМД 0,20 лв./час 
 

 (2) Месечната такса на потребителите на почасови услуги за лична помощ, социална 
подкрепа и комунално – битови дейности в домашна среда се равнява на месечния брой получени 
часове за услуги в домашна среда, умножени по съответната диференцирана ставка. 
 (3) Дължимите такси се заплащат от личните доходи на лицето. Лицата, които получават 
социални услуги в домашна среда и нямат лични доходи са освободени от такси. 

 
§ 2. Чл.26 се изменя и допълва като: 

 1. в ал.1 след числото 24 се добавя „и чл.24а” 
 2. създава се нова алинея: 

(2) Таксите за общински социални услуги, които се осъществяват чрез проект по 
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, се внасят в извънбюджетната сметка на 
общината.  
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 32 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА 
 

12.Изменение и допълнение на „Правилник за устройството и дейността на ОП 
„Паркинги и гаражи”приет с решение на Общински съвет Враца № 829 взето с протокол 
№64от 07.12.2010г и изменение и допълнение прието с решение 1080 взето с протокол 
79/14.09.2011 г. 

        Докладва: инж. Николай Иванов 
        Кмет на Община Враца 
Изказаха се: Д.Димитрова и инж.Н.Иванов. 
По време на дебатите по предложение на г-жа Д.Димитрова вносителя направи следните 

корекции на проекта за решение: 
1. В относно да се добави: „…и извършване промени в приходната и разходната част на 

Бюджета на ОП „Паркинги и гаражи” 
2.Първата арабска цифра  „1” се заменя с римската цифра „I” и преди текста „Утвърждава 

месечен фонд работна заплата за периода от месец 08.2012г. до 31.12.2012г. в размер на 16 200.00 
лв./шестнадесет хиляди и двеста лв./” се поставя римската цифра „II’. 

3.В т.1 се добавя израза „съгласно Приложение 1 и Приложение 2, неразделна част от 
настоящото решение”. 

4. В т.2 се добавя израза „като промените да се отразят при актуализацията на Бюджет 
2012 на Община Враца”. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 196 

  
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на „Правилник за устройството и дейността на 

ОП „Паркинги и гаражи”, приет с Решение № 829 по Протокол № 64 от 07.12.2010г., 
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изменен и допълнен с Решение № 1080 по Протокол №79/14.09.2011г. на Общински съвет – 
Враца и извършване промени в приходната и разходната част на Бюджета на ОП 
„Паркинги и гаражи” 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.52 ал.4 от ЗОС и чл.15 ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на ОП „Паркинги и гаражи” и при мотиви, изложени в 
докладната записка 

РЕШИ: 
 

I.Променя Правилника за организацията и дейността на ОП „Паркинги и гаражи” като 
приема и утвърждава промяна в частта касаеща структурата и числеността на предприятието: 
 1.Увеличава числеността на ОП „Паркинги и гаражи” с 13 бройки от 32 на 45, съгласно 
Приложение 1 и Приложение 2, неразделна част от настоящото решение, както следва: 
 Организатор „синя зона – 2”   – 1бр. 

Контрольор автомобилен транспорт – скоби  – 1бр. 
Касиер       – 1 бр. 
Контрольор автомобилен транспорт   – 10 бр. 
Общо        – 13 бр. 

   
 2.Увеличава приходната част на бюджета, бюджетна дейност 832 831” Управление, 
контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата” приходи с общински характер пo 
параграфи, като промените да се отразят при актуализацията на Бюджет 2012 на Община Враца: 
§ 24-04 Нетни приходи от продажби на услуги с      24 640.00 лв. 
§ 24-05 Приходи от наем на имущество с       10 000.00 лв. 

34 640.00 лв. 
- Отразява в приходната част на бюджета в намаление на 

§ 37-01 Внесен ДДС (-) със знак (-)за преводи на дължим ДДС    -5 770.00 лв. 
 

- Отразява в приходната част на бюджета в намаление на  
§ 37-02 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност(-)със знак(-)      -570.00 лв. 
Всичко в увеличение  на приходната част на бюджета      28 300.00 лв. 

 
- Увеличава разходната част на бюджета по утвърдена бюджетна сметка ОП”Паркинги и 

гаражи „бюджетна дейност 832 831” Управление, контрол и регулиране на дейностите по 
транспорта и пътищата” разходи с общински характер съответно: 
§ 01-01 Заплати на персонала по трудови правоотношения с    23 400.00 лв. 
§ 05-51 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО с         2 295.00 лв. 
§ 05-60 Здравно осигурителни вноски от работодатели с         1 125.00 лв. 
§ 05-80 Вноски за ДЗПО от работодатели с             655.00 лв. 
§ 10-13 Постелен инвентар и облекло с          2 000.00 лв. 
§ 10-15 Материали с             2 000.00 лв. 
§10-16 Вода горива и енергия с            2 000.00 лв. 
§10-91Други разходи за СБКО(без тези по§ 02-05) с             825.00 лв. 
Всичко увеличение на разходната част на  бюджета с     33 300.00 лв. 

 
- Намалява разходната част на бюджета по утвърдена бюджетна сметка ОП”Паркинги и 

гаражи „бюджетна дейност 832 831” Управление ,контрол и регулиране на дейностите по 
транспорта и пътищата” разходи с общински характер съответно: 
§ 10-20 Разходи за външни услуги с       4 000.00 лв. 
§ 10-30 Разходи за текущ ремонт с       1 000.00 лв. 
 Всичко в намаление на разходната част на бюджета    5 000.00 лв. 
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II.Утвърждава месечен фонд работна заплата за периода от месец 08.2012г. до 31.12.2012г. 
в размер на 16 200.00 лв./шестнадесет хиляди и двеста лв./ 
 
 

Приложение 1 
 
 

ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА В 
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ” 45 БР. 

 
 

№ по 
ред 

Наименование на длъжността брой 

1 Директор 1 
2 Счетоводител 1 
3 Касиер 1 
4 Организатор синя зона 2 
5 Организатор – наказателен паркинг 1 
6 Организатор – паркинги и гаражни клетки 1 
7 Контрольор автомобилен транспорт – синя зона 1 15 
8 Контрольор автомобилен транспорт – синя зона 2 7 
9 Контрольор автомобилен транспорт – синя зона – скоби 3 

10 Контрольор автомобилен транспорт – гаражни клетки 2 
11 Контрольор автомобилен транспорт – паркинги 6 
12 Контрольор автомобилен транспорт – наказателен паркинг 4 
13 Контрольор автомобилен транспорт – сапанджия 1 

 Обща численост 45 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
 
 
 
 
 

СТРУКТУРА И ЧИСЛЕН СЪСТАВ 
 

ЧИСЛЕНОСТ НА ОП “ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ”: 45 
 
 
  

 
   

 
 

Директор 
1 

 
 
 

Счетоводител 
1 

 
 

Организатор синя 
зона 
1+1 

 
Организатор 
паркинги и 

гаражни клетки 
1 

Организатор 
наказателен 

паркинг 
1 

 
 

Касиер 
1 

Контрольор 
автомобилен 

транспорт 
„Синя зона-1” 

15 

Контрольор 
автомобилен 

транспорт 
„Синя зона-2 

7 

Контрольор 
автомобилен 

транспорт 
Гаражни клетки 

2 

Контрольор 
автомобилен 

транспорт 
Паргинг 

6 
 

Контрольор 
автотранспорт 

наказателен 
паркинг 

4 
 

Контрольор 
автомобилен 

транспорт 
Сапанджия 

1 

Контрольор 
автомобилен 

транспорт 
Скоби 

3 
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 33: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Ничев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Г.Комитски, Д.Димитрова, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, К.Беков, К.Шахов, 
Кр.Донов, Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, М.Николова, М.Каменова, М.Петрова, М.Кирилова, 
М.Драганов, М.Костов, М.Калистратов, Н.Найденова, Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, Р.Тошева, 
С.Илчева, Т.Василева, Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма   
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА 

 
13.Отдаване под наем, чрез публично оповестен конкурс  на имоти, предоставени за 

управление от Община Враца на Общинското предприятие „Паркинги и гаражи” Враца. 
        Докладва: инж. Николай Иванов 
        Кмет на Община Враца  
 
При представянето на докладната записка и проекта за решение вносителят направи 

следните корекции: 
1.В таблицата с изброените обекти, обекта под № 3 вместо  район № 73 да се чете № 24.  
2.Формулата, по която ще се извърши класирането на участниците се заменя със следната: 

 
К= К1 + К2+К3 
 
където: 
 
К – крайна оценка 
 
К1 = К участник х 60% 
 К max 
  
К2  = K21 участник х 15%  +  К22 участник х 15% 
   К21 max       K22 max 
 
където: К21 – брой места за инвалиди  
     К22 – брой работни места 
 
 
К3 = К участник  х 10%  
   К max 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 197 

  
ОТНОСНО: Отдаване под наем, чрез публично оповестен конкурс  на имоти, 

предоставени за управление от Община Враца на Общинското предприятие „Паркинги и 
гаражи” Враца 
  

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.1 и чл.14, ал.7 от Закона за 
общинската собственост, чл.15, ал.1 и чл.70, ал.3, във връзка с чл.70, ал.1 и 2 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета от Общински 
съвет – Враца с Решение №292/2008г.) и чл.14 от Правилника за дейността на Общинското 
предприятие „Паркинги и гаражи” и при мотиви подробно изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
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I.Дава съгласие на ОП „Паркинги и гаражи” да проведе публично оповестен конкурс за 
отдаване под наем на следните имоти, предоставени за управление на предприятието: 

 

 
№ 

 
ОБЕКТ 

 
 

МЕСТКОНАХОЖ
ДЕНИЕ 

 
ИД№ 

 
ПРЕДНАЗН

АЧЕНИЕ 

 
ПЛОЩ 
/КВ.М/ 

НАЧ
АЛН

А 
ЦЕН
А В 
ЛВ. 

1 2 3 4 5 6  
 
1 

Общински 
терен, 
обект№1, в 
район №73, 
находящ се на 
„Криводолско 
шосе” 

 
ж.к. Дъбника кв.28 
УПИ I5, по плана на 
гр. Враца 

 
Ид№12259.1

010.5 
 
 

 
 

ПАРКИНГ 

 
 
2000,00 

 
 
1100,0
0 

 
 
2 

Общински 
терен в район 
№73, обект 
№18, находящ 
се в ж.к. 
Дъбника, час II 
в кв.168  до 
КАТ 

 
 
ж.к. Дъбника, час II 
в кв.61  до КАТ 

 
 

Ид.№12259.1
012.2 

 
 

ПАРКИНГ 

 
 
724,00 

 
 
400,00 

 
3 

Общински 
недвижим 
имот в район 
№24. 

 
ж.к. Младост, пред 
жил. блок №8 в 
кв.21 УПИ- II254 

 
Ид.№12259.1

026.254 

 
ПАРКИНГ 

 
1000,00 

 
550,00 

 
 
4 

Общински 
недвижим 
имот, 
представляващ 
временна 
площадка за 
паркиране на 
леки 
автомобили 

 
 
 
Ж.к. Металург, 
кв.77, УПИ XIII294 

 
 
 

Ид.№12259.1
012.297 

 
 
 

ПАРКИНГ 

 
 
700.00 

 
 
400,00 

 
 
5 

Общински 
терен в район 
№73, обект 
№2, находящ 
се на 
„Криводолско 
шосе” 

 
ж.к. Дъбника, кв.I, 
УПИ III 5 по плана 

на гр. Враца 
 

 
 

Ид.№12259.1
010.5 

 
 

 
 

ПАРКИНГ 

 
 
1800,00 

 
 
990,00 

 
            II. Публично оповестеният конкурс да се проведе  при следните условия: 
  1. Предлагана конкурсна цена, определена съгласно Наредба за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество  приета с Решение №  292 /2008 г. на 
Общински съвет – Враца; изм. и доп. с Решение №331/19.02.2009г. Приложение № 1 - ТАРИФА 
за определяне на началния размер на месечния наем в открити паркинги. 

  2. Социална дейност – определяне на безплатни паркоместа за МПС на инвалиди и 
разкриване на работни места.  

  3. Инвестиции в подобрение на околната инфраструктура. 
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Оценката  на офертите ще се извършва съгласно формулата: 
        
 К= К1 + К2+К3 
 
където: К – крайна оценка 
 
К1 = К участник х 60% 
 К max 
  
К2  = K21 участник х 15%  +  К22 участник х 15% 
   К21 max       K22 max 
 
като: К21 – брой места за инвалиди  

К22 – брой работни места 
 
К3 = К участник  х 10%  
   К max 
        

Неустойка при неизпълнение на някое от конкурсните условия, залегнали в договора е в 
размер на минимум троен размер на предложената месечна наемна цена.  
      

           III.Възлага на Кмета на общината и на Директора на Общинско предприятие „Паркинги и 
гаражи” да извърши необходимите действия и процедури по изпълнение на настоящото решение. 
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 34: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Ничев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Г.Комитски, Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, 
К.Беков, К.Шахов, Кр.Донов, Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, М.Николова, М.Каменова, М.Петрова, 
М.Кирилова, М.Драганов, М.Костов, М.Калистратов, Н.Найденова, Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, 
Р.Тошева, С.Илчева, Т.Василева, Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма   
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА 
 

14.Определяне на концесионери на концесии за услуга с предмет: управление, ремонт 
и поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения  в техническо 
изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на 
дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, 
както и получената по съответните технологии продукция от тях върху язовири, публична 
общинска собственост. 

        Докладва: инж. Николай Иванов 
        Кмет на Община Враца  

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 198 

  
 ОТНОСНО: Определяне на концесионер на концесия за услуга с предмет: 
управление, ремонт и поддържане на язовирната стена и прилежащите към нея 
съоръжения  в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната й 
експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане 
на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии 
продукция от тях върху язовир ”Енева”, публична общинска собственост 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
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На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА), чл.58, ал.2, т.1, чл.59, ал.1, т.1 и т.2 и чл.9, ал.2, т.3 от Закона за 
концесиите (ЗК), във връзка с чл.87, чл.88, ал.1 и 2 от Правилника за прилагане на закона за 
концесиите (ППЗК) и чл.17, ал.1, т.2, чл.2, ал.3, т.2 и чл.4 от ЗК и при мотиви, подробно 
изложени в докладната записка, 
 

РЕШИ: 
 

І. Определя ЕТ„ВАЛЕНТИН КРЪСТЕВ ХРИСТОВ-КАФЕТО-ХРИСТО ВАЛЕНТИНОВ”,  
ЕИК 200871945 за концесионер на Язовир „ЕНЕВА” намиращ се в землището на с.Тишевица 
ЕКАТТЕ 72504, Община Враца. За обекта има издаден акт за публична общинска собственост – 
АОС № 145/01.03.2000г. и  скица №  44 от 29.02.2000г. на Общинска служба по земеделие и гори 
– гр.Враца за имот № 000256 с площ 179,468 дка. Концесията е за срок от 15 години, считано от 
датата на подписване на договора за концесия, при условията на решение № 1088/14.09.2011г. на 
Общински съвет – Враца и одобрения проект на концесионния договор. 

Концесията да се осъществи, при следните конкретни условия, в съответствие с офертата 
на ЕТ„ВАЛЕНТИН КРЪСТЕВ ХРИСТОВ-КАФЕТО-ХРИСТО ВАЛЕНТИНОВ”, гр. Враца: 

1. Концесионни плащания: 
1.1. Годишно концесионно плащане в размер на 5 477,00 лв. без ДДС, платими на две 

вноски: първата в размер на 60% от годишното концесионно плащане до 31 януари на текущата 
година и втората вноска в размер на 40% от годишното концесионно плащане – до 30 ноември на 
съответната година. 

1.2. Гратисен период, през който концесионерът се освобождава от извършване на 
концесионно плащане – няма. 

1.3. Еднократно концесионно плащане, дължимо към датата на подписване на 
концесионния договор в размер на 4 990,00 лева. 

2. Общата стойност на преките инвестиции в обекта на  концесията  е в размер на 297 400 
лв. без ДДС, разпределени за следните видове дейности и мероприятия: 
         2.1.Проект за устройствен план на язовира до края на първата година. 
         2.2.Проект за контролно-измервателна система до края на втората година. 
         2.3.Проект за ремонт на преливника и короната  до края на втората година. 
         2.4.Изработване на авариен план на язовира  до края на втората година. 
         2.5.Изработване на програма за експлоатация на язовира до края на третата година. 
         2.6.Изработване на технически паспорт на язовира до края на втората година. 
         2.7.Изработване документация за водоползване до края на първата година. 
         2.8.Почистване от растителност въздушния откос до края на първата година. 
         2.9.Почистване от наноси и блатна растителност на чашата на езерото периодично през 3-4 
години. 
        2.10.Ремонт на преливника и водния откос до края на втората и четвъртата година. 
        2.11.Изграждане на КИС до края на третата година. 
        2.12.Оборудване на авариен склад на язовира до края на втората година. 
        2.13.Изграждане на WC и баня до края на третата година. 
        2.14.Изграждане на шосеен път от бетонова настилка – 100 линейни метра до края на петата 
година. 
        2.15.Изграждане на бунгала за охрана и отдих до края на петата година. 
        2.16.Изграждане на летен бар до края на четвъртата година.   
        2.15. Изготвяне на „Инструкция за експлоатация и поддържане” 

ІІ. ОПРЕДЕЛЯ срок за сключване на концесионния договор – до 30 дни след влизане на 
настоящото решение в сила. 

III. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Враца да извърши необходимите законови процедури 
по подписването на договор за концесия, както и да извърши всички по-нататъшни действия, 
регламентирани със Закона за концесиите и Правилника за прилагането му. Задължава Кмета на 
общината да съобразява по-нататъшните си действия, свързани с предоставянето на концесията и 
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с контрол върху нея, с действащите законови и подзаконови нормативни актове, съдържащи се в 
гражданското законодателство на Република България. 
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 33: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Ничев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Г.Комитски, Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, 
К.Беков, К.Шахов, Кр.Донов, Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, М.Николова, М.Каменова, М.Петрова, 
М.Кирилова, М.Драганов, М.Костов, Н.Найденова, Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, Р.Тошева, 
С.Илчева, Т.Василева, Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма   
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 199 
  

 ОТНОСНО: Определяне на концесионер на концесия за услуга с предмет: 
управление, ремонт и поддържане на язовирната стена и прилежащите към нея 
съоръжения  в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната й 
експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане 
на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии 
продукция от тях върху язовир ”Под кръста”, публична общинска собственост 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА), чл.58, ал.2, т.1; чл.59, ал.1, т.1 и т.2 и чл.9, ал.2, т.3 от Закона за 
концесиите (ЗК), във връзка с чл.87, чл.88, ал.1 и 2 от Правилника за прилагане на закона за 
концесиите (ППЗК) и чл.17, ал.1, т.2, чл.2, ал.3, т.2 и чл.4 от ЗК и при мотиви, подробно 
изложени в докладната записка, 
 

РЕШИ: 
 
 І. Определя „МИРАЖ 2007” ЕООД,  ЕИК 106625682 за концесионер на Язовир „ПОД 
КРЪСТА”, намиращ се в землището на с.Тишевица ЕКАТТЕ 72504, Община Враца, актуван за 
публична общинска собственост – АОС № 146/01.03.2000г. и скица №  Ф01193 от 04.11.2005 г. 
на Общинска служба по земеделие и гори – Враца за имот № 000108 с площ 101,630 дка.  
Концесията е за срок от 15 години, считано от датата на подписване на договора за концесия, при 
условията на решение № 1088/14.09.2011г. на Общински съвет – Враца и одобрения проект на 
концесионния договор. 

Концесията да се осъществи, при следните конкретни условия, в съответствие с офертата 
на „Мираж 2007” ООД, гр. Враца: 

1. Концесионни плащания: 
1.1. Годишно концесионно плащане в размер на 4 200,00 лв. без ДДС, платими на две 

вноски: първата в размер на 60% от годишното концесионно плащане до 31 януари на текущата 
година и втората вноска в размер на 40% от годишното концесионно плащане – до 30 ноември на 
съответната година. 

1.2. Гратисен период, през който концесионерът се освобождава от извършване на 
концесионно плащане – няма. 

1.3. Еднократно концесионно плащане, дължимо към датата на подписване на 
концесионния договор в размер на 4 108,00 лева. 

2. Общата стойност на преките инвестиции в обекта на  концесията  е в размер на 288 
500лв. без ДДС, разпределени за следните видове дейности и мероприятия: 

2.1.Проект за устройствен план на язовира до края на 2012 г. 
2.2.Проект за контролно –измервателната система до края на 2013 год. 
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2.3.Проект за ремонт на основния изпускател и водоземната шахта до края на 2012 год. 
2.4.Изпълнение на Проект за Контролно – измервателна система до края на 2013 год. 
2.5.Изработване на технически паспорт на язовира до края на 2013 год. 
2.6.Почистване от растителност на водния и въздешния откос до края на 2012 год. 
2.7.Почистване от наноси и блатна растителност на чашата на езерото –постоянно /на 

всеки три год/. 
2.8.Ремонт на основния изпусквател и водоземната шахта до края на 2014 год. 
2.9.Оборудване : лодки 2 бр., мрежи риболовни 2 бр. 
2.10.Програма за експлотация на язовира  до края на 2012 год. 
2.11.Изработване на авариен план на язовира до края на 2013 год. 
2.12.Оборудване на авариен склад на язовира до края на 2013 год. - 5 000 лв. 
2.13.Ремонт на преливника през: 2013 год; 2015 год. 
2.14. Изготвяне на „Инструкция за експлоатация и поддържане” 
ІІ. ОПРЕДЕЛЯ срок за сключване на концесионния договор – до 30 дни след влизане на 

настоящото решение в сила. 
III. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Враца да извърши необходимите законови процедури 

по подписването на договор за концесия, както и да извърши всички по-нататъшни действия, 
регламентирани със Закона за концесиите и Правилника за прилагането му. Задължава Кмета на 
общината да съобразява по-нататъшните си действия, свързани с предоставянето на концесията и 
с контрол върху нея, с действащите законови и подзаконови нормативни актове, съдържащи се в 
гражданското законодателство на Република България. 
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 33: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Ничев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Г.Комитски, Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, 
К.Беков, К.Шахов, Кр.Донов, Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, М.Николова, М.Каменова, М.Петрова, 
М.Кирилова, М.Драганов, М.Костов, Н.Найденова, Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, Р.Тошева, 
С.Илчева, Т.Василева, Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма   
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 200 
  

 ОТНОСНО: Определяне на концесионер на концесия за услуга с предмет: 
управление, ремонт и поддържане на язовирната стена и прилежащите към нея 
съоръжения  в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната й 
експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане 
на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии 
продукция от тях върху язовир ”Кираджията”, публична общинска собственост 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА), чл.58, ал.2, т.1, чл.59, ал.1, т.1 и т.2 и чл.9, ал.2, т.3 от Закона за 
концесиите (ЗК), във връзка с чл.87, чл.88, ал.1 и 2 от Правилника за прилагане на закона за 
концесиите (ППЗК) и чл.17, ал.1, т.2, чл.2, ал.3, т.2 и чл.4 от ЗК и при мотиви, подробно 
изложени в докладната записка, 
 

РЕШИ: 
 
 І. Определя „ВАРОВИК” ООД, ЕИК,106592200  за концесионер на обект: Язовир 
„КИРАДЖИЯТА”, намиращ се в землището на с.Баница ЕКАТТЕ 02590, Община Враца, актуван 
за публична общинска собственост с АОС № 331/12.09.2001г. и  скица №  К01535 от 13.06.2001г. 
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на Общинската служба по земеделие и гори – Враца за имот № 000214 с площ 108,395 дка.  
Концесията е за срок от 15 години, считано от датата на подписване на договора за концесия, при 
условията на решение № 1088/14.09.2011 г. на Общински съвет – Враца и одобрения проект на 
концесионния договор. 

Концесията да се осъществи, при следните конкретни условия, в съответствие с офертата 
на „Варовик” ООД, гр. Враца: 

1. Концесионни плащания: 
1.1. Годишно концесионно плащане в размер на 2 300,00 лв. без ДДС, платими на две 

вноски: първата в размер на 60% от годишното концесионно плащане до 31 януари на текущата 
година и втората вноска в размер на 40% от годишното концесионно плащане – до 30 ноември на 
съответната година. 

1.2. Гратисен период, през който концесионерът се освобождава от извършване на 
концесионно плащане  - няма. 

1.3. Еднократно концесионно плащане, дължимо към датата на подписване на 
концесионния договор в размер на 2 270,00 лева. 

2. Общата стойност на преките инвестиции в обекта на  концесията  е в размер на 232 085 
лв. без ДДС, разпределени за следните видове дейности и мероприятия: 

2.1.Проект за устройствен план на язовира до края на 2012 год. 
2.2.Проект за контролно –измервателната система до края на 2013 год. 
2.3.Проект за ремонт на основния изпускател и водоземната шахта до края на 2012 год. 
2.4.Изпълнение на Проект за Контролно – измервателна система до края на 2014 год. 
2.5.Изработване на технически паспорт на язовира до края на 2013 год.  
2.6.Почистване от растителност на водния и въздешния откос до края на 2012 год.  
2.7.Почистване от наноси и блатна растителност на чашата на езерото –постоянно /на 

всеки три год/. 
2.8.Ремонт на основния изпусквател и водоземната шахта до края на 2014 год. 
2.9.Програма за експлотация на язовира  до края на 2012 год.  

    2.10.Изработване на авариен план на язовира до края на 2013 год.  
    2.11.Оборудване на авариен склад на язовира до края на 2013 год. 
    2.12. Ремонт на преливника през : 2013 год., 2015 год. 
    2.13.Оборудване : Лодки 2 бр., мрежи риболовни 2 бр.  
  2.14. Изготвяне на “Инструкция за експлоатация и поддържане” 

ІІ. ОПРЕДЕЛЯ срок за сключване на концесионния договор – до 30 дни след влизане на 
настоящото решение в сила. 

III. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Враца да извърши необходимите законови процедури 
по подписването на договор за концесия, както и да извърши всички по-нататъшни действия, 
регламентирани със Закона за концесиите и Правилника за прилагането му. Задължава Кмета на 
общината да съобразява по-нататъшните си действия, свързани с предоставянето на концесията и 
с контрол върху нея, с действащите законови и подзаконови нормативни актове, съдържащи се в 
гражданското законодателство на Република България. 
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 33: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Ничев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Г.Комитски, Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, 
К.Беков, К.Шахов, Кр.Донов, Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, М.Николова, М.Каменова, М.Петрова, 
М.Кирилова, М.Драганов, М.Костов, Н.Найденова, Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, Р.Тошева, 
С.Илчева, Т.Василева, Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма   
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 201 
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 ОТНОСНО: Определяне на концесионер на концесия за услуга с предмет: 
управление, ремонт и поддържане на язовирната стена и прилежащите към нея 
съоръжения  в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната й 
експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане 
на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии 
продукция от тях върху язовир ”Лесконож”, публична общинска собственост 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА), чл.58, ал.2, т.1, чл.59, ал.1, т.1 и т.2 и чл.9, ал.2, т.3 от Закона за 
концесиите (ЗК), във връзка с чл.87, чл.88, ал.1 и 2 от Правилника за прилагане на закона за 
концесиите (ППЗК) и чл.17, ал.1, т.2, чл.2, ал.3, т.2 и чл.4 от ЗК и при мотиви, подробно 
изложени в докладната записка, 
 

РЕШИ: 
 

І. ОПРЕДЕЛЯ „ТДТ”90 ЕООД,  ЕИК 201246682 за концесионер на язовир „ЛЕСКОНОЖ”, 
намиращ се в землището на с.Голямо Пещене ЕКАТТЕ 15521 и землището на с.Вировско 
ЕКАТТЕ  11185 Община Враца, актуван за публична общинска собственост – АОС № 
143/01.03.2000г., скица №  К03143 от 28.04.2011г. за имот № 000164 с площ 174.574 дка в 
землището на с.Голямо Пещене и скица № 108 от 29.02.2000г. за имот № 000178 с площ 184,737 
дка в землището на с.Вировско на Общинска служба по земеделие и гори – Враца. Общата площ 
на обекта е 359,310 дка.  Концесията е за срок от 15 години, считано от датата на подписване на 
договора за концесия, при условията на решение № 1088/14.09.2011 г. на Общински съвет – 
Враца и одобрения проект на концесионния договор. 

Концесията да се осъществи, при следните конкретни условия, в съответствие с офертата 
на „ТДТ 90” ЕООД, гр. Враца: 

1. Концесионни плащания: 
1.1. Годишно концесионно плащане в размер на 6 686,00 лв. без ДДС, платими на две 

вноски: първата в размер на 60% от годишното концесионно плащане до 31 януари на текущата 
година и втората вноска в размер на 40% от годишното концесионно плащане – до 30 ноември на 
съответната година. 

1.2. Гратисен период, през който концесионерът се освобождава от извършване на 
концесионно плащане  - няма. 

1.3. Еднократно концесионно плащане, дължимо към датата на подписване на 
концесионния договор в размер на 6 680,00 лева. 

2. Общата стойност на преките инвестиции в обекта на  концесията е в размер на 
495 333,00 лв. без ДДС, разпределени за следните видове дейности и мероприятия: 
         2.1.Проект за устройствен план на язовира до края на първата година.          
         2. 2.Проект за контролно-измервателна система до края на втората година. 
         2.3.Проект за ремонт на преливника и короната  до края на втората година. 
          2.4.Изработване на авариен план на язовира  до края на втората година. 
          2.5.Изработване на програма за експлоатация на язовира до края на третата година. 
          2.6.Изработване на технически паспорт на язовира до края на втората година. 
          2.7.Изработване документация за водоползване до края на първата година. 
          2.8.Почистване на дървета и храсти по сухия откос  до края на първата година. 
          2.9.Почистване от наноси и блатна растителност на чашата на езерото периодично през 3-4 
години. 
         2.10.Ремонт на преливника и водния откос до края на втората и през четвъртата година. 
         2.11.Отстраняване на контактната филтрация на десния бряг  до края на третата година. 
        2.12.Възстановяване на входната и изходната шахта на основния изпускател до края на 
втората година. 
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         2.13.Отпушване и възстановяване на основния изпускател до края на третата година. 
         2.14.Изграждане на  път с трошено каменна настилка и гео мрежа  до края на петата 
година. 
         2.15.Изграждане на бунгала с отделни  санитарни възли за охрана и отдих до края на 
петата година. 
         2.16.Изграждане на WC за посетителите на язовира до края на третата година. 
         2.17.Засаждане на декоративни храсти и плодни дръвчета около язовира. 
          2.18. Изготвяне на “Инструкция за експлоатация и поддържане”. 
 2.19. Оборудване на авариен склад. 

ІІ. ОПРЕДЕЛЯ срок за сключване на концесионния договор – до 30 дни след влизане на 
настоящото решение в сила. 

III. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Враца да извърши необходимите законови процедури 
по подписването на договор за концесия, както и да извърши всички по-нататъшни действия, 
регламентирани със Закона за концесиите и Правилника за прилагането му. Задължава Кмета на 
общината да съобразява по-нататъшните си действия, свързани с предоставянето на концесията и 
с контрол върху нея, с действащите законови и подзаконови нормативни актове, съдържащи се в 
гражданското законодателство на Република България. 
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 33: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Ничев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Г.Комитски, Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, 
К.Беков, К.Шахов, Кр.Донов, Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, М.Николова, М.Каменова, М.Петрова, 
М.Кирилова, М.Драганов, М.Костов, Н.Найденова, Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, Р.Тошева, 
С.Илчева, Т.Василева, Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма   
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 202 
  

 ОТНОСНО: Определяне на концесионер на концесия за услуга с предмет: 
управление, ремонт и поддържане на язовирната стена и прилежащите към нея 
съоръжения  в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната й 
експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане 
на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии 
продукция от тях върху язовир ”Ливадето”, публична общинска собственост 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА), чл.58, ал.2, т.1, чл.59, ал.1, т.1 и т.2 и чл.9, ал.2, т.3 от Закона за 
концесиите (ЗК), във връзка с чл.87, чл.88, ал.1 и 2 от Правилника за прилагане на закона за 
концесиите (ППЗК) и чл.17, ал.1, т.2, чл.2, ал.3, т.2 и чл.4 от ЗК и при мотиви, подробно 
изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
 

І. Определя Николай Ивайлов Тошев, с ЕГН 8903241945 за концесионер на обект Язовир 
„ЛИВАДЕТО”, намиращ се в землището на с.Върбица ЕКАТТЕ 12749, Община Враца. За обекта 
има издаден акт за публична общинска собственост – АОС №1847/07.01.2011г. и  скица № 18/24 
от 24.03.1998г. от Общинска служба по земеделие и гори – гр.Бяла Слатина за имот № 000048 с 
площ 235.582 дка. Концесията е за срок от 15 години, считано от датата на подписване на 
договора за концесия, при условията на решение № 901/24.03.2012 г. на Общински съвет – Враца 
и одобрения проект на концесионния договор. 
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Концесията да се осъществи, при следните конкретни условия, в съответствие с офертата 
на Николай Ивайлов Тошев: 

1. Концесионни плащания: 
1.1. Годишно концесионно плащане в размер на 7 000,00 лв. без ДДС, платими на две 

вноски: първата в размер на 60 % от годишното концесионно плащане до 31 януари на текущата 
година и втората вноска в размер на 40% от годишното концесионно плащане – до 30 ноември на 
съответната година. 

1.2. Гратисен период, през който концесионерът се освобождава от извършване на 
концесионно плащане – няма. 

1.3. Еднократно концесионно плащане, дължимо към датата на подписване на 
концесионния договор в размер на 6 823,00 лева. 

2. Обща стойност на преките инвестиции в обекта на  концесията за първите 10 години е в 
размер на 228 000 лв. без ДДС, разпределени за следните видове дейности и мероприятия: 

2.1.Ремонт на короната на стената . 
 - Подравняване с булдозер 
 - Доставка  на трошен камък 
 - Разриване  и валиране 

2.2. Ремонт на водния откос. 
 - Почистване от храсти и друга растителност 
 - Изкоп с багер за оформяне на откоса 
 - Подравняване с булдозер 
 - Доставка / при предписание от проектант/ на едро ломен камък 
 - Полагане на едро ломен камък 

2.3. Ремонт на въздушен откос. 
 - Почистване от храсти и друга растителност 
          - Подравняване с булдозер 
 - Доставка и полагане или ремонт на дренажната рампа в зависимост от пректантското 
решение 

2.4. Ремонт на преливника. 
 - Почистване от храсти и друга растителност 
 - Изкоп с багер на транспорт за оформяне на преливника 
 - Извозване на изкопани земни маси 
 - Доставка и полагане  на арматурно желязо 
 - Кофражни работи 
 - Доставка и полагане на бетон за преливника 
 - Ремонт на целия преливен тракт 
 2.5.Осигуряване на пропускливост на дерето за максималните водни оттоци. 

2.6. Ремонт на изпускателя. 
 - Съгласно проектантско решение ще се направи ремонт или профилактика на 
съоръжението, като ще се представи свободния достъп до него. 

2.7. Почистване на чашата на язовира. 
 - Почистване от растителност 
 - Разриване с булдозер наносни отложения 
 - Натоварване и извозване на излишни земни маси 
            2.8. Изготвяне на “Инструкция за експлоатация и поддържане” 
 2.9. Оборудване на авариен склад. 
 2.10. Изработване на авариен план за действие при екстремни и аварийни условия. 

ІІ. ОПРЕДЕЛЯ срок за сключване на концесионния договор – до 30 дни след влизане на 
настоящото решение в сила. 

III. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Враца да извърши необходимите законови процедури 
по подписването на договор за концесия, както и да извърши всички по-нататъшни действия, 
регламентирани със Закона за концесиите и Правилника за прилагането му. Задължава Кмета на 
общината да съобразява по-нататъшните си действия, свързани с предоставянето на концесията и 
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с контрол върху нея, с действащите законови и подзаконови нормативни актове, съдържащи се в 
гражданското законодателство на Република България. 
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 33: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Ничев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Г.Комитски, Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, 
К.Беков, К.Шахов, Кр.Донов, Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, М.Николова, М.Каменова, М.Петрова, 
М.Кирилова, М.Драганов, М.Костов, Н.Найденова, Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, Р.Тошева, 
С.Илчева, Т.Василева, Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма   
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА 
 

15.Предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по 
чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в Община Враца, одобрени със Заповед № 
174/11.12.2010г. на Директора на ОД „Земеделие” гр. Враца) за обезщетяване на 
собственици по реда на §27, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр. 62/10.08.2010г. 

Докладва: инж. Николай Иванов 
        Кмет на Община Враца 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 203 

  
 ОТНОСНО: Предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в списъците на 
имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в Община Враца, одобрени със Заповед 
№ 174/11.12.2010г. на Директора на ОД „Земеделие” гр. Враца) за обезщетяване на 
собственици по реда на §27, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр. 62/10.08.2010г. 

 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ и при мотиви, 

изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 

В изпълнение на задължението си по §27, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ: 
1.Дава съгласие да бъдат предоставени на наследниците на Ивана Димитрова Кузова, 

поземлени имоти, находящи се в землището на  с. Нефела, ЕКАТТЕ:51528, както следва:  
1.1. Поземлен имот № 030009 в размер на 4.673 дка, НТП – Нива, категория пета;  
1.2. Поземлен имот № 017015 в размер на 3.096 дка, НТП – Нива, категория шеста; 
1.3. Поземлен имот № 014053 в размер на 1.535 дка, НТП – Лозе, категория шеста; 
1.4. Поземлен имот № 014052 в размер на 1.752 дка, НТП – Лозе, категория шеста; 
1.5. Поземлен имот № 019075 в размер на 0.391 дка, НТП – Зеленч. култура, категория 

пета; 
1.6. Поземлен имот № 019074 в размер на 0.201 дка, НТП – Зеленч. култура, категория 

пета; 
1.7. Поземлен имот № 019095 в размер на 0.566 дка, НТП – Нива, категория пета; 
1.8. Североизточната част от имот № 006031 в размер на 1.950 дка от общата площ 

2.801ка, НТП – Ливада, категория пета; 
1.9. Южната част от имот № 027005 в размер на 3.936 дка от общата площ -8.381 дка, НТП 

– Ливада, категория десета. 
2.Дава съгласие да бъде предоставен на наследниците на Йордана Ангелова Пиронкова, 

поземлен имот, находящ се в землището на  гр. Враца, ЕКАТТЕ:12259, както следва:  
2.1. Поземлен имот с идентификатор 12259.536.56 в размер на 7.250 дка, НТП – Нива, 

категория девета. 
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 22: Анг.Иванов, Б.Ничев, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, Д.Димитрова, Зл.Карамелска, 
Ив.Узунов, К.Динкова, К.Шахов, Кр.Ангелов, М.Каменова, М.Петрова, М.Кирилова, 
М.Драганов, Н.Найденова, Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, Р.Тошева, С.Илчева, Т.Василева и 
Цв.Коцев. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма   
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА 

 
16.Предоставяне за управление на клетка 2.1 от Регионално депо за битови отпадъци 

– Враца (РДБО) на „Екопроект” ООД. 
        Докладва: инж. Николай Иванов 
        Кмет на Община Враца 
Изказа се: Т.Василева. 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
  

 ОТНОСНО: Предоставяне за управление на клетка 2.1 от Регионално депо за битови 
отпадъци - Враца (РДБО) на „Екопроект” ООД   

           На основание чл. 21, ал.2, вр. с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 2 от  Наредбата  за реда за упражняване правата на 
собственост на Община Враца в търговските дружества на Общински съвет – Враца, във връзка с 
чл. 15, ал. 4, т. 2 и 3 от Наредбата №8 от 24.08.2004 г. за  условията и изискванията за изграждане 
и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане 
на отпадъци и при мотиви, изложени в докладната записка  

 
1. Да бъде предоставена за управление на  „Екопроект” ООД Клетка 2.1, находяща се на 

територията на Регионално депо неопасни отпадъци на общини Враца и Мездра. 
2. Кметът на Община Враца да сключи договор с „Екопроект” ООД,  за предоставяне за 

управление на дружеството на Клетка 2.1, находяща се на територията на Регионално депо за 
неопасни отпадъци и да възложи дейностите свързани с депонирането на отпадъците в Клетка 
2.1. 

 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 2: В.Стаменов и Кр.Ангелов. 
ПРОТИВ – 7: К.Шахов, М.Николова, М.Петрова, Н.Найденова, Пл.Кръстев, С.Илчева и 
Т.Василева 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 17:  Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Ничев, В.Драганов, В.Кръстев, 
Вл.Ценов, Г.Комитски, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, М.Каменова, М.Кирилова, 
М.Драганов, М.Костов, Пл.Ганецовски, Р.Тошева и Цв.Коцев. 
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА 

 
17.Промяна реда за отдаване на имот, публична общинска собственост, предоставен 

за управление от Община Враца на Общинско предприятие „Спорт и туризъм” – Враца. 
        Докладва: инж. Николай Иванов 
        Кмет на Община Враца 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 

  
 ОТНОСНО: Промяна реда за отдаване на имот, публична общинска собственост, 
предоставен за управление от Община Враца на Общинско предприятие „Спорт и туризъм” 
– Враца 
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На основание чл. 21, ал. 1 т.8 ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 14  от 
Правилника за дейността на общинско предприятие „Спорт и туризъм”, чл. 72, т.2, вр. чл. 95, т. 2 
от ППЗФВС и при мотиви, подробно изложени в докладната записка 

 
Изменя т. 2 – в частта за „Предоставяне за ползване”на обект № по ред 5 -  Покрит детски 

басейн с идентификационен № 12259.1027.4.2 по КК на гр. Враца, находящ се в спортен 
комплекс „Христо Ботев” от  Решение № 851/28.12.2010 г., както следва: 
 

№ 
по 
ред 

ОБЕКТ Описание Площ 
/кв.м./ 

Статут 
на имота 

Предоставяне 
за ползване 

5.  
Покрит детски  
Басейн – с 
идентификатор № 
12259.1027.4.2 

Сградата включва: 
- плувна зала, 
съблекални, сервизни 
помещения, маза, 
машинно отделение. 

512.00 Публична 
общинска 
собстве-
ност /ПОС/ 

Предоставяне 
за 

безвъзмездно 
ползване/чл. 

72, т.2, вр. чл. 
95, т.2 от 
ППЗФВС/ 

 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 4: Кр.Ангелов, М.Кирилова, Пл.Ганецовски и Цв.Коцев. 
ПРОТИВ – 4: М.Николова, Н.Найденова, Пл.Кръстев и Т.Василева. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 20: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Ничев, В.Стаменов, В.Драганов, 
В.Кръстев, Вл.Ценов, Г.Комитски, Ем.Кюркчийски, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, 
К.Шахов, Кр.Донов, М.Каменова, М.Петрова, М.Драганов, М.Костов, Р.Тошева и С.Илчева. 
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА 

 
18.Допълване и актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти 

– общинска собственост през 2012 г., относно  разпореждане с недвижими имоти частна 
общинска собственост. 

Докладва: инж. Николай Иванов 
        Кмет на Община Враца 
Изказаха се: М.Каменова и Пл.Ганецовски. 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 

  
 ОТНОСНО: Допълване и актуализиране на Програмата за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2012 г., относно  разпореждане с 
недвижими имоти частна общинска собственост 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.4 от НРПУРОИ и при 

мотиви, подробно изложени в докладната записка 
 
1.На основание чл.45 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество приема експертни оценки изготвени от лицензирани оценители, относно 
пазарната стойност на недвижими имоти както следва:  
 

№ 
по 
ред 

№  
в 

П-ма 
Вид на имота Местонахождение 

АОС 
№ 

Площ 

в  м2 

Пазарна 
стойност 

 в  лв. 
(без ДДС) 
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1. 1. 
Поземлен имот,  
ведно с масивна 
едноетажна сграда  

гр. Враца, ЦГЧ,  
кв.36, УПИ ІV-141, 
ул."Иванчо Цветков"№19 –  
п.и. с идентиф. 12259.1017.141  
по Кадастралната карта 

636 

 

Поземлен  имот: 
680 м2 

сграда:  70 м2 

 
94 000.00 

в т.ч. 
Поземлен  

имот: 
65 400.00 

Сграда: 

28 600.00 

 

 

2. 2. 

Незастроен урегулиран 
поземлен имот, отреден 
за обществено 
строителство 

гр.Враца, ЦГЧ, кв.166, 
УПИ Х-298,  ул.”Речка” 
П.и. с идентиф.12259.1019.298 
по Кадастралната карта 

1197 249.00 
 

39 100.00 

 

3 3 

Застроен урегулиран 
поземлен имот – сградата 
не е с траен устройствен 
статут 

гр.Враца, ЦГЧ, кв.409, 
УПИ ХІІ-109, с адрес ул.”Юри 
Венвлин”№21 
п.и. с идентиф.12259.1017.279 по 
Кадастралната карта 

1976 

Поземлен  имот: 
222.00 м2 

сграда: 65.00 м2 

34 600.00 
в т.ч. 

Поземлен  
имот: 

20 000.00 

Сграда: 

14 600.00 

4. 4. 
Незастроен урегулиран 
поземлен имот, отреден 
за  КОО  

 

гр.Враца, ЦГЧ 
кв.43, УПИ ІХ-12,  
п.и. с идентиф. 12259.1017.277  
 

1975 998.00 
 

151 700.00 

 

5. 5. 

Урегулиран поземлен 
имот, ведно с две 
едноетажни жилищни 
сгради  - сградите  не  са  с 
траен устройствен  статут 

 

гр.Враца, ж.к.”Река Лева” 
 кв.32, УПИ V461, 468 
ул.”Есперанто” 
п.и. с идентификатор 
12259.1013.497 по КК 

1985 687.00 

106 100.00 

в т.ч. 
сгради и 

подобрения: 
26 400.00 

6. 6. 

Урегулиран поземлен 
имот, ведно с две 
едноетажни жилищни 
сгради - сградите  не  са  с 
траен устройствен  статут 

гр. Враца, ж.к.”Река Лева”,  
кв.28, УПИ V-722,  
с адрес  ул."Цар Калоян"№3 
п.и. с идентиф. 12259.1013.495  

1811 
УПИ: 289 м2 
жил.сграда:32 м2 
жил.сграда:46 м2 

 

45 800.00 

в т.ч. 
Поземлен  

имот: 
25 000.00 

Сгради: 

20 800.00 

7. 9. 

Поземлен имот, ведно с 
две едноетажни жилищни 
сгради и селскостопанска 
сграда– сградите  не  се  
запазват с  постоянен  статут  

 

гр.Враца,  ж.к.”Река Лева”, 
кв.62,  УПИ VІІІ-672 с адрес 
ул."Граф Игнатиев" №4,  
П.и. с идентификатор  
12259.1014.241 по КК 
 

1602 

 
 Поземлен имот: 

25400 
Жил.сграда:  

60.00 

Жил.сграда:  
38.00 

Стоп.сграда:  
26.00 

31 300.00 
в т.ч. 

Поземлен  
имот: 

19 700.00 

8. 11. 

 

Незастроен  урегулиран 
поземлен имот, отреден 
за жилищно строителство 
/ниско застрояване до 
10м/ 
 

гр.Враца,  ж.к.”Река Лева”, 
кв.5,  УПИ VІІІ-33,  
ул.”Граф Игнатиев” №8, 
П.и. с идентификатор  
12259.1014.33 КК 

2023 318.00 

от 321.00 

 
24 900.00 

 

9. 12. 

Застроен  урегулиран 
поземлен имот, отреден 
за жилищно строителство 
/ниско застрояване до 
10м/– сградите  не  се  
запазват с  постоянен  статут 

гр.Враца,  ж.к.”Река Лева”, 
кв.5,  УПИ VІІ-29,  
ул.”Преслав” №6 
П.и. с идентификатор  
12259.1014.29 по КК  

2002 

331.00 

от 321.00 

ж.сграда - 67.00 
стоп.сгр. - 22.00 

 

31 940.00 

в т.ч. 
Поземлен  

имот: 
25 440.00 

 

10. 19. 
Поземлен имот, ведно с 
масивна двуетажна 
жилищна сграда  
 

 

гр.Враца,  ж.к.”Металург”, 
кв.90,  пл.№5149, с адрес 
ул."Поп Т. Врачански" №12, 
п.и. с идентиф. 12259.1012.243  
 

1103 

 Поземлен имот: 
23600 

сграда:  
І-ви ет. 101.00 

ІІ-ри ет. 101.00 
сутерен 80.00 

84 430.00 
в т.ч. 

Поземлен  
имот: 

14 410.00 
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сграда:  
70 020.00 

11. 20. 
Поземлен имот , ведно с 
масивна двуетажна 
жилищна сграда  

 

гр.Враца,  ж.к.”Металург”, 
кв.240-б, УПИ ІІ-5149,  с адрес 
ул."Бр. Миладинови"№3  
П.и. с идентиф. 12259.1012.299  
 

1108 

 П.  и.: 
350.00 

сграда:  
І-ви ет. 97.00 

ІІ-ри ет. 97.00 
сутерен 76.00 

81 000.00 
в т.ч. 

Поземлен  
имот: 

21 090.00 
сграда:  

59 910.00 

12. 21. 

Незастроен  урегулиран 
поземлен имот, отреден 
за жилищно строителство 
/ниско застрояване до 
10м/  

гр.Враца,  ж.к.”Подбалканска”, 
кв.243,  УПИ ХХХIХ-226 , 
ул.”Рила”  - 
П.и. с идентиф.  12259.1015.226  

1734 398.00 
 

13 530.00 

 

13. 22. 

Незастроен  урегулиран 
поземлен имот, отреден 
за жилищно строителство 
/ниско застрояване до 
10м/ 

гр.Враца,  ж.к.”Подбалканска”, 
кв.243,  УПИ  ХL-227, ул.”Рила”    
П.и. с идентиф.  12259.1015.227  
по Кадастрална карта 

1735 409.00 
 

13 910.00 

 

14. 23. 

Незастроен  урегулиран 
поземлен имот, отреден 
за жилищно строителство 
/ниско застрояване до 
10м/ 

гр.Враца,  ж.к.”Подбалканска”, 
кв.243,  УПИ ХLІ-228 , ул.”Рила”   
П.и. с идентиф. 12259.1015.228 
по Кадастрална карта 

1736 419.00 
 

14 250.00 

 

15. 24. 

Незастроен  урегулиран 
поземлен имот, отреден 
за жилищно строителство 
/ниско застрояване до 
10м/ 

 

гр.Враца,  ж.к.”Подбалканска”, 
кв.243, УПИ  ХLІІ-229, ул.”Рила”   
- П.и. с идентиф.  12259.1015.229  

1732 420.00 

 
14 280.00 

 
 
 
 
 

 

16. 33. 

 
Поземлен имот,  
ведно с масивна   
жилищна сграда  
 

гр.Враца,  ж.к.”Околчица”,  
кв.211, УПИ ІХ-99, 
с адрес ул."Сан Стефано" №15,  
П.и. с идентиф.№12259.1023.99 
по Кадастрална карта 
 
 

1110 

 Поземлен имот: 
416.00 

сграда:  
 етаж 47.00 

сутерен 47.00  

 
46 800.00 

в т.ч. 
Поземлен  

имот: 
29 200.00 

сграда:  
17 600.00 

17. 38. 

 

Незастроен урегулиран 
поземлен имот, отреден 
за КОО  

гр.Враца,  ж.к."Медковец", 
ж.к."Младост",  
 кв.8, УПИ ХVІ,  /б.кв.8/ 
ул.”Кръстьо Бързаков”,  
П.и. с идентиф.  12259.1026.291 
по Кадастрална карта 

1615 154.00 
 

10 470.00 

 

18. 50. 

 

Незастроен урегулиран 
поземлен имот, отреден 
за жил. строителство 

с.Челопек, 
УПИ  V, кв.4 1407 775.00 

 
6 740.00 

 

19. 51. 

 

Незастроен урегулиран 
поземлен имот, отреден 
за жил. строителство 

с.Челопек, 
УПИ ІV, кв.4   1408 510.00 

 
4 540.00 

 

20. 52. 

 

Незастроен урегулиран 
поземлен имот, отреден 
за жил. строителство 

с.Челопек, 
УПИ XІІ, кв.4  1400 620.00 

 
5 430.00 

 

21. 53. 

 

Незастроен  урегулиран 
поземлен имот, отреден 
за КОО 

с.Згориград,  
кв.28, УПИ  ХХVІ   637 5 200.00 

 
29 430.00 

 

22. 54. Незастроен урегулиран 
поземлен, отреден за 

с.Згориград  - УПИ ХХІІ-223, 
кв.19, 1866 980.00 

 
21 980.00 
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жилищно строителство 

23. 55. 
Незастроен урегулиран 
поземлен, отреден за 
жилищно строителство 

с.Лютаджик  - УПИ V-160, кв.10, 1639 760.00 
 

1 790.00 

 

24. 56. 
Незастроен урегулиран 
поземлен имот, отреден 
за жил.  строителство  

с.Мраморен, УПИ ІІ-431, кв.86, 1421 1 250.00 
 

4 800.00 

 

25. 57. 
Незастроен урегулиран 
поземлен имот, отреден 
за жилищно строителство  

с.Нефела, 
УПИ VІ, кв.4,  1605 308.00 

 
1 240.00 

 

 
2. На основание чл.51, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество приета от ОбС Враца, във връзка с чл.35, ал.1 от Закона за 
общинската собственост  -  възлага на Кмета на Община Враца да открие процедура за продажба 
на имотите по т.1,  чрез публичен търг с тайно наддаване, с първоначална тръжна цена - 
одобрената пазарна стойност по т.1. 

 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – няма  
ПРОТИВ – 10: Здр.Златев, Ив.Узунов, К.Динкова, К.Шахов, М.Николова, М.Каменова, 
М.Петрова, М.Драганов, Н.Найденова и Пл.Кръстев.  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 22: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Ничев, В.Стаменов, В.Драганов, 
В.Кръстев, Вл.Ценов, Г.Комитски, Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Зл.Карамелска, К.Беков, 
Кр.Донов, Кр.Ангелов, М.Кирилова, М.Костов, Пл.Ганецовски, Р.Тошева, С.Илчева, Т.Василева, 
Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА 

 
19.Отдаване под наем на имоти, общинска собственост. 
        Докладва: инж. Николай Иванов 
        Кмет на Община Враца 

 Изказа се: Пл.Кръстев. 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
  

 ОТНОСНО: Отдаване под наем на имоти, общинска собственост 
 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1, чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за 

общинската собственост, чл.15, ал.1, чл.18, ал.1, чл.19, ал.1 във вр. с чл.51, ал.1 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (прета с Решение №292 
от 2008 г. изм. и доп. с р-ние №331/19.02.2009г.; изм. и доп. с Решение № 146/ 24.04.2012г. на 
Общински съвет- Враца)  

 
 1. Поетапно да бъдат проведени публичени търгове с тайно наддаване  за отдаването под наем на 
имоти, общинска собственост, както следва: 

 

          ИМОТ/ОБЕКТ предназаначе
ние 

площ 

/кв.м/ 

Наем за 1 кв. 
м. съгласно 

действащата 
тарифа 

Първоначал
ен месечен 

наем 

(лева) 

Обособена част от Къща – музей 
„Гаврил Генов” 

административ
на и стопанска 

дейност 
60,00 8.00 480.00 

Щанд №1 в сграда „Сувенирна 
палата” 

търговска 
дейност 27.00 8.00 216.00 
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Щанд №2 в сграда „Сувенирна 
палата” 

търговска 
дейност 27.00 8.00 216.00 

Щанд №3 в сграда „Сувенирна 
палата” 

търговска 
дейност 11.00 8.00 88.00 

Щанд №4 в сграда „Сувенирна 
палата” 

търговска 
дейност 19.00 8.00 152.00 

Щанд №5 в сграда „Сувенирна 
палата” 

търговска 
дейност 18.00 8.00 144.00 

Щанд №6 в сграда „Сувенирна 
палата” 

търговска 
дейност 10.00 8.00 80.00 

Щанд №7 в сграда „Сувенирна 
палата” 

търговска 
дейност 15.00 8.00 120.00 

Помещение в сградата на кметство 
с. Бели Извор офис услуги 12,00 3.50 42.00 

Помещение на ІІ -ри ет. в сграда – 
Дворец на културата 

административ
на и стопанска 

дейност 
21,08 8.00 169.00 

Помещение на ІІ -ри ет. в сграда – 
Дворец на културата 

административ
на и стопанска 

дейност 
22,44 8.00 180.00 

Помещение на ІІ -ри ет. в сграда – 
Дворец на културата 

административ
на и стопанска 

дейност 
22,44 8.00 180.00 

Помещение на ІІ -ри ет .в сграда – 
Дворец на културата 

административ
на и стопанска 

дейност 
22,44 8.00 180.00 

Помещение на ІІ -ри ет. в сграда – 
Дворец н а културата 

административ
на и стопанска 

дейност 
33,63 8.00 270.00 

Общински терен в район №18, 
обект №36 представляващ бивш 

Бикарник в ж.к.”Сениче” 

производствен
а дейност 200.00 3.00 600.00 

Част от сграда „Сувенирна палата”, 
гр. Враца кафене 82,00 8.00 800.00 

Сграда до пенсионерски клуб в с. 
Три кладенци 

търговска 
дейност 48,00 3.50 168.00 

Помещение в сграда на кметство с. 
Паволче 

търговска 
дейност 12,00 3.50 42.00 

Второ помещение в сграда на 
кметство с. Паволче 

търговска 
дейност 12,00 3.50 42.00 

Част от имот (двуетажна сграда) на 
ул.”Бенковска” №7 

административ
на и стопанска 

дейност 
206,00 7.00 1442.00 

Терен за поставяне на павилион 
ул.”Екзарх Йосиф”, кв.103, 

жк”Самуил” 

търговска 
дейност 16,50 3.00 50.00 

 
2. Възлага на Кмета на Община Враца да извърши необходимите действия по 

организирането и провеждането на процедурите.  
 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 6: В.Стаменов, Г.Комитски, Кр.Ангелов, М.Костов, Пл.Ганецовски и Цв.Коцев. 
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ПРОТИВ – 12: Здр.Златев, Ив.Узунов, К.Динкова, К.Беков, К.Шахов, М.Николова, М.Каменова, 
М.Петрова, Н.Найденова, Пл.Кръстев С.Илчева и Т.Василева. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 15: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Ничев, В.Драганов, В.Кръстев, 
Вл.Ценов, Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Зл.Карамелска, Кр.Донов, Кр.Георгиев, М.Кирилова, 
М.Драганов, Р.Тошева и Цв.Дамяновска. 
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА 

 
20.Продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща урегулиран 

поземлен имот – УПИ ІІ, кв.240, ж.к."Подбалканска", гр.Враца (поземлен имот с 
идентификатор 12259.1015.422 по Кадастралната картата), в полза на собствениците на 
построените в него жилищни сгради. 

Докладва: инж. Николай Иванов 
        Кмет на Община Враца 
Изказаха се: М.Петрова, инж.Н.Иванов, Ж.Манолова, С.Илиев и арх.Д.Дилков. 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
  

 ОТНОСНО: Продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща 
урегулиран поземлен имот – УПИ ІІ, кв.240, ж.к."Подбалканска", гр.Враца (поземлен имот 
с идентификатор 12259.1015.422 по Кадастралната картата), в полза на собствениците на 
построените в него жилищни сгради 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка  чл.35, ал.3, чл.41, ал.2 от Закона за 

общинската собственост, чл.36 и чл.37 и чл.45 от Наредбата за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество и при мотиви, подробно изложени в докладната записка 

 
1. Приема експертна оценка от 19.05.2012 г. на лицензиран оценител инж.Виолета 

Рачинска, съгласно която пазарната  стойност  на  земята, съставляваща УПИ ІІ, кв.240, 
ж.к."Подбалканска" по действащия РП на гр.Враца - п. и. с идентификатор 12259.1015.442  по 
Кадастралната карта, целият с площ 516 м2,  актуван с акт за частна общинска собственост 
№2069/03.05.2012 г., в който законно са изградени самостоятелни жилищни сгради с учредено 
право на строеж, собственост  на  Стефан Лазаров Берчев и Лазар Димитров Берчев, възлиза  на:  
 24 820.00 лв. без ДДС (словом: двадесет и четири хиляди осемстотин и двадесет  лева без 

данък добавена стойност) или по 48.10 лв/м2. 
2.  Възлага на Кмета на Община-Враца, да проведе процедура за продажба на земята, 

частна общинска собственост, съставляваща УПИ ІІ, кв.240, ж.к."Подбалканска" по действащия 
Регулационен план на гр.Враца (одобрен с Решение №959 по Протокол  №72/19.04.2011 г.  на Общински 
съвет Враца) – п. и. с идентификатор 12259.1015.442 по Кадастралната карта, в полза на 
собствениците на законно построените в нея сгради, по одобрената  в т.1 цена. 

 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 10: В.Стаменов, В.Кръстев, Г.Комитски, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, Кр.Ангелов, 
М.Кирилова, М.Костов, Пл.Ганецовски и Цв.Коцев. 
ПРОТИВ – 3: М.Николова, Н.Найденова и Пл.Кръстев. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 18: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Ничев, В.Драганов, Вл.Ценов, 
Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, К.Динкова, К.Беков, К.Шахов, Кр.Георгиев, 
М.Каменова, М.Петрова, М.Калистратов, С.Илчева, Т.Василева и Цв.Дамяновска. 
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕНЕ СЕ ПРИЕМА 

 
21.Продажба  на земя, частна общинска собственост, съставляваща  урегулиран 

поземлен имот – УПИ XХ, кв.177, ул."Трапезица" №33, гр.Враца (поземлен имот с 
идентификатор 12259.1016.239 по Кадастралната картата), в полза на собственика на  
построената в него жилищна сграда.  

Докладва: инж. Николай Иванов 
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        Кмет на Община Враца 
 Изказаха се: М.Петрова, арх.Д.Дилков, Ив.Узунов, инж.Н.Иванов, Ел.Михова, Кр.Донов, 
М.Николова и Пл.Ганецовски. 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
  

 ОТНОСНО: Продажба  на земя, частна общинска собственост, съставляваща  
урегулиран поземлен имот – УПИ XХ, кв.177, ул."Трапезица" №33, гр.Враца (поземлен 
имот с идентификатор 12259.1016.239 по Кадастралната картата), в полза на собственика на  
построената в него жилищна сграда 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка  чл.35, ал.3, чл.41, ал.2 от Закона за 

общинската собственост, чл.36 и чл.37 и чл.45 от Наредбата за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество и при мотиви, подробно изложени в докладната записка 

 
1. Приема експертна оценка от 18.05.2012 г. на лицензиран оценител инж.Даниела 

Върбанова, съгласно която пазарната  стойност  на  земята, съставляваща УПИ XХ, кв.177, 
ул."Трапезица" по действащия РП на гр.Враца - п. и. с идентификатор 12259.1016.239 по 
Кадастралната карта, целият с площ 400 м2, актуван с акт за частна общинска собственост 
№2045/22.03.2012 г., в които законно е построена самостоятелна жилищна сграда с учредено 
право на строеж, собственост на Момчил Красимиров Маринов и Ралица Иванова Недялкова, 
възлиза  възлиза  на:  
 18 640.00 лв. без ДДС (словом: осемнадесет хиляди шестстотин и четиридесет лева без данък 

добавена стойност) или по 46.60  лв/м2. 
2.  Възлага на Кмета на Община-Враца, да проведе процедура за продажба на земята, 

частна общинска собственост, съставляваща УПИ XХ, кв.177, ул."Трапезица" по действащия РП 
на гр.Враца  (ЧИПУП/ПРЗ/, одобрен със Заповед №74/26.01.2012 г. на Кмета на Община Враца) – 
п. и. с идентификатор 12259.1016.239 по Кадастралната карта, в полза на собствениците на 
законно построената в нея сграда, по одобрената  в т.1 цена. 
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 9: В.Стаменов, В.Кръстев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, Кр.Ангелов, М.Кирилова, М.Костов, 
Пл.Ганецовски и Цв.Коцев. 
ПРОТИВ – 5: М.Николова, М.Петрова, Н.Найденова, Пл.Кръстев и С.Илчева. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 13: Анг.Иванов, Б.Ничев, В.Драганов, Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, 
Здр.Златев, К.Динкова, К.Беков, Кр.Донов, Кр.Георгиев, М.Каменова, М.Драганов и Т.Василева 
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА 

 
22.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим 

имот, представляващ - поземлен имот с идентификатор 12259.1027.412 по Кадастралната 
карта, съставляващ УПИ XIІ, кв.1, Източна промишлена зона, по действащия Устройствен 
план на гр.Враца. 

        Докладва: инж. Николай Иванов 
        Кмет на Община Враца 

  
Изказаха се: С.Илчева, М.Петрова, арх.Д.Дилков и инж.Н.Иванов  

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 

  
 ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от 
недвижим имот, представляващ - поземлен имот с идентификатор 12259.1027.412 по 
Кадастралната карта, съставляващ УПИ XIІ, кв.1, Източна промишлена зона, по 
действащия Устройствен план на гр.Враца 
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка  чл.35, ал.4, т.2 и чл.36, ал.1, т.2 от 
Закона за общинската собственост; чл.33 ал.1 т.1; чл.38; чл.42, ал.1, т.2 и чл.45 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  и при мотиви, 
подробно изложени в докладната записка 

 
1. Приема експертна оценка  от 18.05.2012 г. на лицензиран оценител инж.Лариса 

Ангелова, съгласно която пазарната стойност на общинската част от п.и. с идентификатор 
12259.1027.412 по Кадастралната карта, съставляващ УПИ ХІІ, кв.1, Източна промишлена зона, 
гр.Враца, представляваща 1155/2035 ид.ч. от поземления имот, състоящи се от 1155.00 м2  
незастроен терен, придаващи се по регулация, актувани с акт за частна общинска собственост  
№2068/03.05.2012 г., възлиза на 113 200.00  лв. без ДДС (словом: сто и тринадесет  хиляди и двеста 
лева без данък добавена стойност) или  по 98.00 лв./м2  за 1155.00 м2. 

2. Дава съгласие за продажба на общинската част от имота и възлага на Кмета на Община-
Враца, да проведе процедура за прекратяване на съсобственост за недвижим имот - п.и. с 
идентификатор 12259.1027.412 по Кадастралната карта, съставляващ УПИ ХІІ, кв.1, Източна 
промишлена зона по действащия Устройствен план на гр.Враца, чрез продажба на общинската 
част от имота по одобрената  в  т.1 цена. 
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 8: В.Стаменов, Зл.Карамелска, К.Шахов, Кр.Ангелов, М.Кирилова, М.Костов, 
Пл.Ганецовски и Цв.Коцев. 
ПРОТИВ – 6: Здр.Златев, Ив.Узунов, Кр.Донов, Н.Найденова, Пл.Кръстев и С.Илчева. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 16: Анг.Иванов, Б.Ничев, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, Д.Димитрова, 
Ем.Кюркчийски, К.Динкова, К.Беков, Кр.Георгиев, М.Николова, М.Петрова, М.Драганов, 
Р.Тошева, Т.Василева и Цв.Дамяновска. 
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА 
 

23.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим 
имот, представляващ - поземлен имот с идентификатор 12259.1023.251 по Кадастралната 
карта, съставляващ  УПИ ХІІ, кв.211, ж.к.”Околчица” по действащия Устройствен план на 
гр.Враца. 

        Докладва: инж. Николай Иванов 
Кмет на Община Враца 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 

  
 ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от 
недвижим имот, представляващ - поземлен имот с идентификатор 12259.1023.251 по 
Кадастралната карта, съставляващ  УПИ ХІІ, кв.211, ж.к.”Околчица” по действащия 
Устройствен план на гр.Враца 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка  чл.35, ал.4, т.2 и чл.36, ал.1, т.2 от 

Закона за общинската собственост; чл.33 ал.1 т.1; чл.38; чл.42, ал.1, т.2 и чл.45 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  и при мотиви, 
подробно изложени в докладната записка 

 
1. Приема експертна оценка от 18.05.2012 г. на лицензиран оценител инж.Лариса 

Ангелова, съгласно която пазарната стойност на общинската част от п.и. с идентификатор 
12259.1023.251 по Кадастралната карта, съставляващ УПИ ХІІ, кв.211, ж.к.”Околчица”, гр.Враца, 
представляваща 103/402 ид.ч. от поземления имот, състоящи се от 103.00 м2  незастроен терен, 
придаващи се по регулация, актувани с АЧОС  №2066/10.04.2012 г., възлиза на 6 300.00  лв. без 
ДДС (словом: шест  хиляди и триста лева без данък добавена стойност) или  по 61.00 лв./м2.  

2. Дава съгласие за продажба на общинската част от имота и възлага на Кмета на 
Община-Враца, да проведе процедура за прекратяване на съсобственост за недвижим имот - п.и. 
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с идентификатор 12259.1023.251 по Кадастралната карта, съставляващ УПИ ХІІ, кв.211, 
ж.к.”Околчица” по действащия Устройствен план на гр.Враца, чрез продажба на общинската част 
от имота по одобрената  в  т.1 цена. 
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 4: В.Стаменов, Зл.Карамелска, Кр.Ангелов и Цв.Коцев. 
ПРОТИВ – 6: Здр.Златев, К.Шахов, М.Николова, Н.Найденова, Пл.Кръстев и С.Илчева. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 18: Анг.Иванов, Б.Ничев, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, Д.Димитрова, 
Ем.Кюркчийски, Ив.Узунов, К.Динкова, К.Беков, Кр.Донов, Кр.Георгиев, М.Петрова, 
М.Драганов, М.Костов, Р.Тошева, Т.Василева и Цв.Дамяновска. 
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА 

 
24.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим 

имот, представляващ - поземлен имот с идентификатор 12259.1015.464 по Кадастралната 
карта, съставляващ УПИ LХV, кв.243, ж.к.”Подбалканска” по действащия Устройствен 
план на гр.Враца. 

        Докладва: инж. Николай Иванов 
Кмет на Община Враца 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 

  
 ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от 
недвижим имот, представляващ - поземлен имот с идентификатор 12259.1015.464 по 
Кадастралната карта, съставляващ УПИ LХV, кв.243, ж.к.”Подбалканска” по действащия 
Устройствен план на гр.Враца 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка  чл.35, ал.4, т.2 и чл.36, ал.1, т.2 от 

Закона за общинската собственост; чл.33 ал.1 т.1; чл.38; чл.42, ал.1, т.2 и чл.45 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  и при мотиви, 
подробно изложени в докладната записка 

 
1. Приема експертна оценка  от 18.05.2012 г. на лицензиран оценител инж.Лариса 

Ангелова, съгласно която пазарната стойност на общинската част от п.и. с идентификатор 
12259.1015.464 по Кадастралната карта, съставляващ УПИ LХV, кв.243, ж.к.”Подбалканска”, 
гр.Враца, представляваща 25/394 ид.ч. от поземления имот, състоящи се от 25.00 м2  незастроен 
терен, придаващи се по регулация, актувани с акт за частна общинска собственост  
№2065/10.04.2012 г., възлиза на 1 680.00  лв. без ДДС (словом: хиляда шестстотин и осемдесет лева 
без данък добавена стойност) или по 67.20 лв./м2. 

2. Дава съгласие за продажба на общинската част от имота и възлага на Кмета на 
Община-Враца, да проведе процедура за прекратяване на съсобственост за недвижим имот - п.и. 
с идентификатор 12259.1015.464 по Кадастралната карта, съставляващ УПИ LХV, кв.243, 
ж.к.”Подбалканска” по действащия Устройствен план на гр.Враца, чрез продажба на общинската 
част от имота по одобрената  в  т.1 цена. 
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 9: В.Стаменов, В.Кръстев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Шахов, Кр.Ангелов, М.Кирилова,  
М.Костов и Цв.Коцев. 
ПРОТИВ – 2: Н.Найденова и С.Илчева. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 19: Анг.Иванов, Б.Ничев, В.Драганов, Вл.Ценов, Д.Димитрова, 
Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, К.Динкова, К.Беков, Кр.Донов, Кр.Георгиев, М.Николова, 
М.Каменова, М.Петрова, М.Драганов, Пл.Кръстев, Р.Тошева, Т.Василева и Цв.Дамяновска. 
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА 
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25.Приемане на списъка в който се определят броя, вида и местонахождението на 
жилищата, включени във всяка от групите по чл.2 ал.1 от НУРУРОЖ. 

        Докладва: инж. Николай Иванов 
Кмет на Община Враца 

 Изказаха се: Пл.Кръстев. 
 При представяне на докладната записка и проекта за решение вносителят направи 
следните корекции: в Приложение 1 от проекта за решение в т.3.2 – Резервни жилища да 
отпаднат имотите с пореден номер 7, адрес: ул. „Братя Миладинови” 3 и пореден номер 57, адрес: 
ул. „Сан Стефано” 15. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 204 
  
ОТНОСНО:  Приемане на списъка в който се определят броя, вида и 

местонахождението на жилищата, включени в групите по чл.2 ал.1 от НУРУРОЖ 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.42 ал.2, чл.45а от ЗОС и чл. 2, ал.2 от 
НУРУРОЖ и при мотиви подробно изложени в докладната записка 

 
РЕШИ: 

 
1. Отменя Решение № 972 по Протокол № 73/25.05.2011г. на Общински съвет – Враца. 
2. Приема списъка на видовете жилища, съгласно приложения проект за решение –  

Приложение №1 
 

Приложение №1 
 

1. Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди 
 

№ 
 
 

Административен адрес Бл. Ап. едностаен двустаен тристаен 

1.  ЖК.Младост  1 13 1 - - 
2.  ЖК.Младост 1 45 1 - - 
3.  ЖК.Младост 2 10 1   
4.  ЖК.Младост 2 12 - 1 - 
5.  ЖК.Младост 2 14 1 - - 
6.  ЖК.Младост 2 22 1 - - 
7.  ЖК.Младост 2 35 1 - - 
8.  ЖК.Младост 2 47 1 - - 
9.  ЖК.Младост 3 22 1 - - 
10.  ЖК.Младост 3 35 1 - - 
11.  ЖК.Младост 3 38 1 - - 
12.  ЖК.Младост 3 44 - 1 - 
13.  ЖК.Младост 3 56 - 1+бокс - 
14.  ЖК.Младост 3 77 - 1 - 
15.  ЖК.Младост 3 81 - 1 - 
16.  ЖК.Младост 3 82 1 - - 
17.  ЖК.Младост 3 84 - 1+бокс - 
18.  ЖК.Младост 4 2 1 - - 
19.  ЖК.Младост 4 22 1 - - 
20.  ЖК.Младост 4 38 1 - - 
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21.  ЖК.Младост 4 48 1 - - 
22.  ЖК.Младост 4 58 1 - - 
23.  ЖК.Младост 4 70 1 - - 
24.  ЖК.Младост 4 87 1 - - 
25.  ЖК.Младост 5 2 1 - - 
26.  ЖК.Младост 5 10 1 - - 
27.  ЖК.Младост 5 22 1 - - 
28.  ЖК.Младост 5 29 - 1 - 
29.  ЖК.Младост 5 63 1 - - 
30.  ЖК.Младост 5 66 1 - - 
31.  ЖК.Младост 6 26 1 - - 
32.  ЖК.Младост 6 35 1 - - 
33.  ЖК.Младост 6 41 - 1 - 
34.  ЖК.Младост 6 43 1 - - 
35.  ЖК.Младост 6 50 1 - - 
36.  ЖК.Младост 6 51 1 - - 
37.  ЖК.Младост 6 87 1 - - 
38.  ЖК.Младост 6 99 1 - - 
39.  ЖК.Младост 6 103 1 - - 
40.  ЖК.Младост 7 3 1 - - 
41.  ЖК.Младост 7 18 1 - - 
42.  ЖК.Младост 7 86 1 - - 
43.  ЖК.Младост 7 93 1 - - 
44.  ЖК.Младост 7 95 1 - - 
45.  ЖК.Младост 7 105 1 - - 
46.  ЖК.Младост 7 109 1 - - 
47.  ЖК.Младост 8 2 1 - - 
48.  ЖК.Младост 8 55 1 - - 
49.  ЖК.Младост 9 97 1 - - 
50.  ЖК.Младост 11 19 1 - - 
51.  ЖК.Младост 11 20 - 1+бокс - 
52.  ЖК.Младост 11 29 - 1 - 
53.  ЖК.Младост 11 35 1 - - 
54.  ЖК.Младост 11 38 1 - - 
55.  ЖК.Младост 11 39 1 - - 
56.  ЖК.Младост 11 42 1 - - 
57.  ЖК.Младост 11 46 1 - - 
58.  ЖК.Младост 11 50 1 - - 
59.  ЖК.Младост 11 53 1 - - 
60.  ЖК.Младост  11 57 1 - - 
61.  ЖК.Младост 11 59 1 - - 
62.  ЖК.Младост 11 61 1 - - 
63.  ЖК.Младост 11 95 1 - - 
64.  ЖК.Младост 11 98 1 - - 
65.  ЖК.Младост 11 99 1 - - 
66.  ЖК.Младост 11 116 - 1 - 
67.  Ул.Вежен 4-бл.Чавдар 6 52 - 1 - 
68.  Ул.Вежен 8-бл.Чавдар 8 1 - 1 - 
69.  Ул.Вежен 8-бл.Чавдар 8 104 1 - - 
70.  Ул.2-юни 92-бл.Чавдар 9 2 - - 1 
71.  ЖК.Дъбника 1 64 - - 1 
72.  ЖК.Дъбника 2 21 - 1+бокс - 
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73.  ЖК.Дъбника 2 68 1 - - 
74.  ЖК.Дъбника 3 2 1 - - 
75.  ЖК.Дъбника 3 22 - 1+бокс - 
76.  ЖК.Дъбника 3 32 1 - - 
77.  ЖК.Дъбника 3 44 1 - - 
78.  ЖК.Дъбника 3 59 1 - - 
79.  ЖК.Дъбника 3 67 - - 1 
80.  ЖК.Дъбника 4 23 1 - - 
81.  ЖК.Дъбника 4 52 - - 1 
82.  ЖК.Дъбника 4 70 - - 1 
83.  ЖК.Дъбника 4 90 - 1 - 
84.  ЖК.Дъбника 5 11 1 - - 
85.  ЖК.Дъбника 5 16 - - 1 
86.  ЖК.Дъбника 5 22 - - 1 
87.  ЖК.Дъбника 5 28 - - 1 
88.  ЖК.Дъбника 5 29 1 - - 
89.  ЖК.Дъбника 5 40 -  1 
90.  ЖК.Дъбника 5 61 - - 1 
91.  ЖК.Дъбника 5 82 - - 1 
92.  ЖК.Дъбника 6 62 1 - - 
93.  ЖК.Дъбника 6 71 1 - - 
94.  ЖК.Дъбника 6 72 - 1 - 
95.  ЖК.Дъбника 6 92 1 - - 
96.  ЖК.Дъбника 9 1 - - 1 
97.  ЖК.Дъбника 9 3 - 1+бокс - 
98.  ЖК.Дъбника 9 11 - 1 - 
99.  ЖК.Дъбника 9 13 - - 1 
100. ЖК.Дъбника 9 25 - - 1 
101. ЖК.Дъбника 9 38 1 - - 
102. ЖК.Дъбника 9 44 1 - - 
103. ЖК.Дъбника 11 4 - 1+бокс - 
104. ЖК.Дъбника 11 9 - - 1 
105. ЖК.Дъбника 11 22 - 1+бокс - 
106. ЖК.Дъбника 11 50 1 - - 
107. ЖК.Дъбника 12 19 1 - - 
108. ЖК.Дъбника 12 21 1 - - 
109. ЖК.Дъбника 12 25 1 - - 
110. ЖК.Дъбника 12 55 1 - - 
111. ЖК.Дъбника 12 64 - 1 - 
112. ЖК.Дъбника 12 85 1 - - 
113. ЖК.Дъбника 12 87 1 - - 
114. ЖК.Дъбника 12 89 1 - - 
115. ЖК.Дъбника 12 90 1 - - 
116. ЖК.Дъбника 12 93 1 - - 
117. ЖК.Дъбника 12 94 1 - - 
118. ЖК.Дъбника 12 117 1 - - 
119. ЖК.Дъбника 12 130 1 - - 
120. ЖК.Дъбника 12 131 1 - - 
121. ЖК.Дъбника 12 133 1 - - 
122. ЖК.Дъбника 12 140 - 1 - 
123. ЖК.Дъбника 12 161 1 - - 
124. ЖК.Дъбника 12 179 1 - - 
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125. ЖК.Дъбника 12 194 1 - - 
126. ЖК.Дъбника 13 10 1 - - 
127. ЖК.Дъбника 13 14 1 - - 
128. ЖК.Дъбника 13 18 1 - - 
129. ЖК.Дъбника 13 30 1 - - 
130. ЖК.Дъбника 13 35 1 - - 
131. ЖК.Дъбника 13 94 1 - - 
132. ЖК.Дъбника 13 95 1 - - 
133. ЖК.Дъбника 13 97 1 - - 
134. ЖК.Дъбника 13 103 1 - - 
135. ЖК.Дъбника 13 109 1 - - 
136. ЖК.Дъбника 13 112 - 1 - 
137. ЖК.Дъбника 13 119 1 - - 
138. ЖК.Дъбника 13 129 1 - - 
139. ЖК.Дъбника 13 135 1 - - 
140. ЖК.Дъбника 13 137 1 - - 
141. ЖК.Дъбника 13 139 1 - - 
142. ЖК.Дъбника 13 140 - 1 - 
143. ЖК.Дъбника 13 167 1 - - 
144. ЖК.Дъбника 13 175 1 - - 
145. ЖК.Дъбника 13 182 1 - - 
146. ЖК.Дъбника 13 194 1 - - 
147. ЖК.Дъбника 13 197 1 - - 
148. ЖК.Дъбника 13 204 - 1 - 
149. ЖК.Дъбника 13 209 1 - - 
150. ЖК.Дъбника 13 212 - 1 - 
151. ЖК.Дъбника 13 239 1 - - 
152. ЖК.Дъбника 13 263 1 - - 
153. ЖК.Дъбника 13 298 1 - - 
154. ЖК.Дъбника 14 29 1 - - 
155. ЖК.Дъбника 14 33 1 - - 
156. ЖК.Дъбника 14 40 - 1 - 
157. ЖК.Дъбника 14 44 - 1 - 
158. ЖК.Дъбника 14 47 1 - - 
159. ЖК.Дъбника 14 53 1 - - 
160. ЖК.Дъбника 14 61 1 - - 
161. ЖК.Дъбника 14 65 1 - - 
162. ЖК.Дъбника 14 93 1 - - 
163. ЖК.Дъбника 14 112 - 1 - 
164. ЖК.Дъбника 14 117 1 - - 
165. ЖК.Дъбника 14 146 1 - - 
166. ЖК.Дъбника 15 26 - 1 - 
167. ЖК.Дъбника 16 6 1 - - 
168. ЖК.Дъбника 16 8 - 1 - 
169. ЖК.Дъбника 16 15 1 - - 
170. ЖК.Дъбника 16 20 - 1 - 
171. ЖК.Дъбника 16 29 1 - - 
172. ЖК.Дъбника 16 30 1 - - 
173. ЖК.Дъбника 16 31 1 - - 
174. ЖК.Дъбника 16 34 1 - - 
175. ЖК.Дъбника 16 41 1 - - 
176. ЖК.Дъбника 16 50 1 - - 
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177. ЖК.Дъбника 16 54 1 - - 
178. ЖК.Дъбника 16 55 1 - - 
179. ЖК.Дъбника 16 81 1 - - 
180. ЖК.Дъбника 16 82 1 - - 
181. ЖК.Дъбника 16 91 1 - - 
182. ЖК.Дъбника 16 92 - 1 - 
183. ЖК.Дъбника 16 93 1 - - 
184. ЖК.Дъбника 16 95 1 - - 
185. ЖК.Дъбника 16 98 1 - - 
186. ЖК.Дъбника 16 102 1 - - 
187. ЖК.Дъбника 16 103 1 - - 
188. ЖК.Дъбника 16 110 1 - - 
189. ЖК.Дъбника 16 111 1 - - 
190. ЖК.Дъбника 16 116 - 1 - 
191. ЖК.Дъбника 16 126 1 - - 
192. ЖК.Дъбника 16 149 - 1 - 
193. ЖК.Дъбника 22 16 - - 1 
194. ЖК.Дъбника 22 17 1 - - 
195. ЖК.Дъбника 22 24 - 1 - 
196. ЖК.Дъбника 22 92 1 - - 
197. ЖК.Дъбника 22 161 - 1 - 
198. ЖК.Дъбника 22 166 1 - - 
199. ЖК.Дъбника 22 169 1 - - 
200. ЖК.Дъбника 22 178 1 - - 
201. ЖК.Дъбника 22 180 - - 1 
202. ЖК.Дъбника 22 184 1 - - 
203. ЖК.Дъбника 22 185 - 1 - 
204. ЖК.Дъбника 22 189 - - 1 
205. ЖК.Дъбника 22 193 1 - - 
206. ЖК.Дъбника 22 197 - 1 - 
207. ЖК.Дъбника 22 198 - - 1 
208. ЖК.Дъбника 22 202 1 - - 
209. ЖК.Дъбника 23 8 1 - - 
210. ЖК.Дъбника 23 22 - - 1 
211. ЖК.Дъбника 23 27 - 1 - 
212. ЖК.Дъбника 23 35 1 - - 
213. ЖК.Дъбника 23 47 1 - - 
214. ЖК.Дъбника 23 49 - - 1 
215. ЖК.Дъбника 23 53 1 - - 
216. ЖК.Дъбника 23 66 - 1 - 
217. ЖК.Дъбника 24 1 1 - - 
218. ЖК.Дъбника 24 13 1 - - 
219. ЖК.Дъбника 24 22 1 - - 
220. ЖК.Дъбника 24 25 1 - - 
221. ЖК.Дъбника 24 26 1 - - 
222. ЖК.Дъбника 24 50 - - 1 
223. ЖК.Дъбника 24 51 1 - - 
224. ЖК.Дъбника 24 54 1 - - 
225. ЖК.Дъбника 24 74 - - 1 
226. ЖК.Дъбника 24 102 1 - - 
227. ЖК.Дъбника 24 121 - 1 - 
228. ЖК.Дъбника 25 3 1 - - 
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229. ЖК.Дъбника 25 6 1 - - 
230. ЖК.Дъбника 25 10 1 - - 
231. ЖК.Дъбника 25 15 1 - - 
232. ЖК.Дъбника 25 68 1 - - 
233. ЖК.Дъбника 25 77 1 - - 
234. ЖК.Дъбника 25 86 1 - - 
235. ЖК.Дъбника 25 104 1 - - 
236. ЖК.Дъбника 25 113 1 - - 
237. ЖК.Дъбника 25 133 - - 1 
238. ЖК.Дъбника 25 134 1 - - 
239. ЖК.Дъбника 26 2 1 - - 
240. ЖК.Дъбника 26 18 1 - - 
241. ЖК.Дъбника 26 23 1 - - 
242. ЖК.Дъбника 26 37 1 - - 
243. ЖК.Дъбника 26 45 - - 1 
244. ЖК.Дъбника 26 47 - 1 - 
245. ЖК.Дъбника 26 55 1 - - 
246. ЖК.Дъбника 26 57 - - 1 
247. ЖК.Дъбника 26 64 1 - - 
248. ЖК.Дъбника 27 9 - 1 - 
249. ЖК.Дъбника 27 11 1 - - 
250. ЖК.Дъбника 27 41 1 - - 
251. ЖК.Дъбника 27 48 - 1 - 
252. ЖК.Дъбника 27 50 1 - - 
253. ЖК.Дъбника 27 56 1 - - 
254. ЖК.Дъбника 27 63 - 1 - 
255. ЖК.Дъбника 27 69 - 1 - 
256. ЖК.Дъбника 27 72 - 1 - 
257. ЖК.Дъбника 27 82 - - 1 
258. ЖК.Дъбника 27 84 - 1 - 
259. ЖК.Дъбника 27 93 - 1 - 
260. ЖК.Дъбника 27 94 - - 1 
261. ЖК.Дъбника 27 95 1 - - 
262. ЖК.Дъбника 27 98 1 - - 
263. ЖК.Дъбника 27 100 - - 1 
264. ЖК.Дъбника 27 102 - 1 - 
265. ЖК.Дъбника 27 105 - 1 - 
266. ЖК.Дъбника 27 106 - - 1 
267. ЖК.Дъбника 27 110 1 - - 
268. ЖК.Дъбника 27 113 1 - - 
269. ЖК.Дъбника 27 114 - 1 - 
270. ЖК.Дъбника 29 3 - 1 - 
271. ЖК.Дъбника 29 26 1 - - 
272. ЖК.Дъбника 30 6 1 - - 
273. ЖК.Дъбника 30 53 - 1 - 
274. ЖК.Дъбника 30 54 1 - - 
275. ЖК.Дъбника 33 9 - - 1 
276. ЖК.Дъбника 33 15 - - 1 
277. ЖК.Дъбника 33 20 - 1 - 
278. ЖК.Дъбника 33 24 - - 1 
279. ЖК.Дъбника 33 26 - 1 - 
280. ЖК.Дъбника 33 37 - - 1 



 81 

281. ЖК.Дъбника 33 59 1 - - 
282. ЖК.Дъбника 33 62 1 - - 
283. ЖК.Дъбника 33 71 1 - - 
284. ЖК.Дъбника 33 76 - 1+бокс - 
285. ЖК.Дъбника 36 20 1 - - 
286. ЖК.Дъбника 37 14 1 - - 
287. ЖК.Дъбника 37 50 1 - - 
288. ЖК.Дъбника 39 6 1 - - 
289. ЖК.Дъбника 39 13 - 1 - 
290. ЖК.Дъбника 39 23 1 - - 
291. ЖК.Дъбника 39 26 1 - - 
292. ЖК.Дъбника 39 29 - - 1 
293. ЖК.Дъбника 39 38 - - 1 
294. ЖК.Дъбника 39 39 1 - - 
295. ЖК.Дъбника 39 59 - - 1 
296. ЖК.Дъбника 39 75 1 - - 
297. ЖК.Дъбника 39 80 - - 1 
298. ЖК.Дъбника 39 88 - 1+бокс - 
299. ЖК.Дъбника 39 89 - - 1 
300. ЖК.Дъбника 41 3 - 1 - 
301. ЖК.Дъбника 41 7 - - 1 
302. ЖК.Дъбника 41 12 - 1 - 
303. ЖК.Дъбника 41 24 - 1 - 
304. ЖК.Дъбника 41 27 - 1 - 
305. ЖК.Дъбника 41 28 - - 1 
306. ЖК.Дъбника 41 29 1 - - 
307. ЖК.Дъбника 41 32 1 - - 
308. ЖК.Дъбника 41 37 - - 1 
309. ЖК.Дъбника 41 41 1 - - 
310. ЖК.Дъбника 41 46 - - 1 
311. ЖК.Дъбника 41 50 - 1 - 
312. ЖК.Дъбника 41 51 - 1+бокс - 
313. ЖК.Дъбника 41 52 - - 1 
314. ЖК.Дъбника 41 65 - 1 - 
315. ЖК.Дъбника 41 68 - 1 - 
316. ЖК.Дъбника 41 73 - - 1 
317. ЖК.Дъбника 41 76 - - 1 
318. ЖК.Дъбника 41 77 - 1 - 
319. ЖК.Дъбника 42 44 1 - - 
320. ЖК.Дъбника 42 65 1 - - 
321. ЖК.Дъбника 121 4 - 1+бокс - 
322. ЖК.Дъбника 121 25 - - 1 
323. ЖК.Дъбника 121 34 - - 1 
324. ЖК.Дъбника 121 43 - - 1 
325. ЖК.Дъбника 121 47 1 - - 
326. ЖК.Дъбника 122 16 - - 1 
327. ЖК.Дъбника 122 26 1 - - 
328. ЖК.Дъбника 122 29 1 - - 
329. ЖК.Дъбника 122 31 - - 1 
330. ЖК.Дъбника 122 33 - 1 - 
331. ЖК.Дъбника 122 36 - 1 - 
332. ЖК.Дъбника 122 39 - 1 - 
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333. ЖК.Дъбника 122 44 1 - - 
334. ЖК.Дъбника 123 3 - 1  
335. ЖК.Дъбника 123 4 - - 1 
336. ЖК.Дъбника 123 5 1 - - 
337. ЖК.Дъбника 123 11 1 - - 
338. ЖК.Дъбника 123 12 - 1 - 
339. ЖК.Дъбника 123 14 1 - - 
340. ЖК.Дъбника 123 16 - - 1 
341. ЖК.Дъбника 123 21 - 1 - 
342. ЖК.Дъбника 123 25 - - 1 
343. ЖК.Дъбника 123 32 1 - - 
344. ЖК.Дъбника 123 35 1 - - 
345. ЖК.Дъбника 123 44 1 - - 
346. ЖК. Дъбника 123 49 - - 1 
347. ЖК.Дъбника 124 2 - 1 - 
348. ЖК.Дъбника 124 15 - - 1 
349. ЖК.Дъбника 124 32 1 - - 
350. ЖК.Дъбника 124 34 - - 1 
351. ЖК.Дъбника 125 60 - 1 - 
352. ЖК.Дъбника 127 9 - - 1 
353. ЖК.Дъбника 127 42 - 1 - 
354. ЖК.Дъбника 127 54 - 1+бокс - 
355. ЖК.Дъбника 132 3 - 1 - 
356. ЖК.Дъбника 132 4 - - 1 
357. ЖК.Дъбника 132 8 1 - - 
358. ЖК.Дъбника 132 10 - - 1 
359. ЖК.Дъбника 132 11 1 - - 
360. ЖК.Дъбника 132 12 - 1 - 
361. ЖК.Дъбника 132 13 - - 1 
362. ЖК.Дъбника 132 14 1 - - 
363. ЖК.Дъбника 132 16 - - 1 
364. ЖК.Дъбника 132 17 1 - - 
365. ЖК.Дъбника 132 18 - 1 - 
366. ЖК.Дъбника 132 19 - - 1 
367. ЖК.Дъбника 132 20 1 - - 
368. ЖК.Дъбника 132 26 1 - - 
369. ЖК.Дъбника 132 28 - - 1 
370. ЖК.Дъбника 132 29 1 - - 
371. ЖК.Дъбника 132 30 - 1 - 
372. ЖК.Дъбника 132 34 - - 1 
373. ЖК.Дъбника 132 36 - 1+бокс - 
374. ЖК.Дъбника 132 37 - - 1 
375. ЖК.Дъбника 132 40 - - 1 
376. ЖК.Дъбника 132 43 - - 1 
377. ЖК.Дъбника 132 44 - 1 - 
378. ЖК.Дъбника 132 47 - 1 - 
379. ЖК.Дъбника 139 7 - - 1 
380. ЖК.Дъбника 139 14 1 - - 
381. ЖК.Дъбника 139 35 1 - - 
382. ЖК.Дъбника 139 43 - - 1 
383. ЖК.Дъбника 139 46 - - 1 
384. ЖК.Дъбника 139 77 - 1 - 
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385. ЖК.Дъбника 142 8 - 1 - 
386. ЖК.Дъбника 142 14 - 1 - 
387. ЖК.Дъбника 142 17 1 - - 
388. ЖК.Дъбника 142 18 - 1 - 
389. ЖК.Дъбника 142 20 1 - - 
390. ЖК.Дъбника 142 26 1 - - 
391. ЖК.Дъбника 142 29 1 - - 
392. ЖК.Дъбника 142 30 - 1 - 
393. ЖК.Дъбника 142 33 - 1 - 
394. ЖК.Дъбника 142 36 - 1 - 
395. ЖК.Дъбника 142 38 1 - - 
396. ЖК.Дъбника 142 41 1 - - 
397. ЖК.Дъбника 142 44 1 - - 
398. ЖК.Дъбника 142 47 - 1 - 
399. ЖК.Дъбника 142 56 - 1 - 
400. ЖК.Дъбника 142 59 - 1 - 
401. ЖК.Дъбника 142 60 - 1+бокс - 
402. ЖК.Дъбника 144 4 - - 1 
403. ЖК.Дъбника 144 7 - - 1 
404. ЖК.Дъбника 144 13 - - 1 
405. ЖК.Дъбника 144 17 - 1 - 
406. ЖК.Дъбника 144 19 - - 1 
407. ЖК.Дъбника 144 24 - 1 - 
408. ЖК.Дъбника 144 36 - 1 - 
409. ЖК.Дъбника 144 40 - - 1 
410. ЖК.Дъбника 144 41 1 - - 
411. ЖК.Дъбника 144 42 - 1 - 
412. ЖК.Дъбника 144 45 - 1 - 
413. ЖК.Дъбника 144 46 - - 1 
414. ЖК.Дъбника 144 48 - 1 - 
415. ЖК.Дъбника 144 55 - - 1 
416. ЖК.Дъбника 144 64 - - 1 
417. ЖК.Дъбника бл.Орбита 3 8 1 - - 
418. ЖК.Дъбника бл.Орбита 3 23 1 - - 
419. ЖК.Дъбника бл.Орбита 13 27 - 1 - 
420. ЖК.Сениче 50 8 - 1 - 
421. ЖК.Сениче 50 33 - 1 - 
422. ЖК.Сениче 50 43 - - 1 
423. ЖК.Сениче 50 49 - - 1 
424. ЖК.Сениче 50 51 - 1 - 
425. ЖК.Сениче 50 55 - - 1 
426. ЖК.Сениче 50 61 - - 1 
427. ЖК.Сениче 50 71 1 - - 
428. ЖК.Сениче 50 74 1 - - 
429. ЖК.Сениче 50 77 1 - - 
430. ЖК.Сениче 50 91 - 1+бокс - 
431. ЖК.Сениче 50 94 - 1+бокс - 
432. ЖК.Сениче 50 103 - 1+бокс - 
433. ЖК.Сениче 50 108 - 1 - 
434. ЖК.Сениче 56 28 1 - - 
435. ЖК.Сениче 56 63 1 - - 
436. ЖК.Сениче 63 68 - 1 - 
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437. ЖК.Сениче 68 8 - 1 - 
438. ЖК.Сениче 68 9 - - 1 
439. ЖК.Сениче 68 22 - 1+бокс - 
440. ЖК.Сениче 68 25 - - 1 
441. ЖК.Сениче  68 40 - - 1 
442. ЖК.Сениче 68 43 - - 1 
443. ЖК.Сениче 68 46 - - 1 
444. ЖК.Сениче 70 1 - 1+бокс - 
445. ЖК.Сениче 70 3 - - 1 
446. ЖК.Сениче 70 12 - - 1 
447. ЖК.Сениче 70 15 - - 1 
448. ЖК.Сениче 70 18 - - 1 
449. ЖК.Сениче 70 19 - - 1 
450. ЖК.Сениче 70 21 - 1 - 
451. ЖК.Сениче 70 22 - - 1 
452. ЖК.Сениче 70 23 1 - - 
453. ЖК.Сениче 70 24  1 - 
454. ЖК.Сениче 70 38 1 - - 
455. ЖК.Сениче 70 41 1 - - 
456. ЖК.Сениче 70 42 - 1 - 
457. ЖК.Сениче 70 45 - 1 - 
458. ЖК.Сениче 70 46 - - 1 
459. ЖК.Сениче 70 53 1 - - 
460. ЖК.Сениче 70 64 - - 1 
461. ЖК.Сениче 70 67 - - 1 
462. ЖК.Сениче 70 78 - 1  
463. ЖК.Сениче 70 97 - - 1 
464. ЖК.Сениче 70 98 - 1 - 
465. ЖК.Сениче 74 11 - 1+бокс - 
466. ЖК.Сениче 74 12 - 1 - 
467. ЖК.Сениче 74 15 - 1 - 
468. ЖК.Сениче 74 17 - 1+бокс - 
469. ЖК.Сениче 74 18 - 1 - 
470. ЖК.Сениче 74 20 - 1+бокс - 
471. ЖК.Сениче 74 23 - 1+бокс - 
472. ЖК.Сениче 74 26 - - 1 
473. ЖК.Сениче 201 1 - - 1 
474. ЖК.Сениче 201 5 - - 1 
475. ЖК.Сениче 201 7 - - 1 
476. ЖК.Сениче 201 10 1 - - 
477. ЖК.Сениче 201 11 - 1 - 
478. ЖК.Сениче 201 13 1 - - 
479. ЖК.Сениче 201 14 - 1 - 
480. ЖК.Сениче 201 16 1 - - 
481. ЖК.Сениче 201 17 - 1 - 
482. ЖК.Сениче 201 19 1 - - 
483. ЖК.Сениче 201 20 - 1 - 
484. ЖК.Сениче 201 21 - - 1 
485. ЖК.Сениче 201 22 1 - - 
486. ЖК.Сениче 201 23 - 1 - 
487. ЖК.Сениче 201 26 - - 1 
488. ЖК.Сениче 201 29 - - 1 
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489. ЖК.Сениче 201 35 - - 1 
490. ЖК.Сениче 202 1 - - 1 
491. ЖК.Сениче 202 3 - - 1 
492. ЖК.Сениче 202 5 - - 1 
493. ЖК.Сениче 202 7 - - 1 
494. ЖК.Сениче 202 9 - - 1 
495. ЖК.Сениче 202 10 1 - - 
496. ЖК.Сениче 202 11 - 1 - 
497. ЖК.Сениче 202 13 1 - - 
498. ЖК.Сениче 202 14 - 1 - 
499. ЖК.Сениче 202 16 1 - - 
500. ЖК.Сениче 202 17 - 1 - 
501. ЖК.Сениче 202 18 - - 1 
502. ЖК.Сениче 202 19 1 - - 
503. ЖК.Сениче 202 20 - 1 - 
504. ЖК.Сениче 202 21 - - 1 
505. ЖК.Сениче 202 22 1 - - 
506. ЖК.Сениче 202 23 - 1 - 
507. ЖК.Сениче 202 25 1 - - 
508. ЖК.Сениче 202 26 - 1 - 
509. ЖК.Сениче 202 28 1 - - 
510. ЖК.Сениче 202 29 - 1 - 
511. ЖК.Сениче 202 30 - - 1 
512. ЖК.Сениче 202 31 1 - - 
513. ЖК.Сениче 202 32 - 1 - 
514. ул.Братя Миладинови 10 3 - 1 - 
515. ул.В.Кънчов 2 Май 2 2 1 - - 
516. ул.В.Кънчов 2 Май 2 11 1 - - 
517. ул.В.Кънчов 2 Май 2 34 - 1 - 
518. ул.В.Кънчов 2 Май 2 40 - 1 - 
519. ул.В.Кънчов 2 Май 2 51 - - 1 
520. ул.В.Кънчов 2 Май 2 56 1 - - 
521. ул.В.Кънчов 2 Май 2 59 1 - - 
522. ул.В.Кънчов 4 Май 3 4 - 1 - 
523. ул.В.Кънчов 4 Май 3 25 - 1 - 
524. ул.В.Кънчов 4 Май 3 42 - 1 - 
525. ул.В.Кънчов 4 Май 3 48 - 1 - 
526. ул.В.Кънчов 4 Май 3 54 - - 1 
527. ул.В.Кънчов 4 Май 3 69 - - 1 
528. ул.В.Кънчов 6 Май 4 1 - 1 - 
529. ул.В.Кънчов 6 Май 4 68 1 - - 
530. ул.Хр.Ботев144 бл. Пионер 1 3 - 1 - 
531. ул.Хр.Ботев144 бл. Пионер 1 22 - - 1 
532. ул.Хр.Ботев144 бл. Пионер 1 23 - 1 - 
533. ул.Д.Дебелянов 29 ОНС 1 2 1 - - 
534. ул.Д.Дебелянов 29 ОНС 1 34 1 - - 
535. ул.Сестри Хаджикръст. 16 ОНС 2 46 1 - - 
536. ул.Сестри Хаджикръст. 16 ОНС 2 50 - 1 - 
537. ул.Сестри Хаджикръст. 20 ОНС 3 18 1 - - 
538. ул.Дико Илиев 2 ОНС 5 9 - 1 - 
539. ул.Васил Кънчов 92 ДЦК 2 45 - - 1 
540. ул.Васил Кънчов 92 ДЦК 2 105 - - 1 
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541. ул.Васил Кънчов 94 ДЦК 6 8 1 - - 
542. ул.Васил Кънчов 94 ДЦК 6 14 1 - - 
543. ул.Васил Кънчов 94 ДЦК 6 36 - 1 - 
544. ул.Васил Кънчов 94 ДЦК 6 47 - 1 - 
545. ул.Васил Кънчов 94 ДЦК 6 93 - - 1 
546. ул.Река Лева  45 32 - 1 - 
547. ул.Река Лева 54 23 1босониера - - 
548. ул.Река Лева 58 72 - 1 - 
549. Бул.Демокрация 15 12 - 1 - 
550. Бул.Демокрация 22 22 - 1 - 
551. Бул.Демокрация 30 3 - 1 - 
552. Бул.Мито Орозов 45 36 - 1 - 
553. Бул.Никола Войводов 20 3 1босониера - - 
554. ул.Леонова  60 48 - - 1 
555. ул.Ив.Ангелов7-Металург 11 32 - 1 - 
556. ул.Васил Кънчов 2а 102 1босониера - - 
557. ул.Васил Кънчов 2а 104 1 - - 
558. ул.Васил Кънчов 2а 106 1 - - 
559. ул.Васил Кънчов 2а 108 1 - - 
560. ул.Васил Кънчов 2а 109 1 - - 
561. ул.Васил Кънчов 2а 110 1 - - 
562. ул.Васил Кънчов 2а 111 - 1 - 
563. ул.Васил Кънчов 2а 115 1 - - 
564. ул.Васил Кънчов 2а 202 1 - - 
565. ул.Васил Кънчов 2а 203 1 - - 
566. ул.Васил Кънчов 2а 204 1 - - 
567. ул.Васил Кънчов 2а 205 1 - - 
568. ул.Васил Кънчов 2а 206 1 - - 
569. ул.Васил Кънчов 2а 207 1 - - 
570. ул.Васил Кънчов 2а 208 1 - - 
571. ул.Васил Кънчов 2а 210 1 - - 
572. ул.Васил Кънчов 2а 214 1 - - 
573. ул.Васил Кънчов 2а 301 1 - - 
574. ул.Васил Кънчов 2а 302 1 - - 
575. ул.Васил Кънчов 2а 303 1 - - 
576. ул.Васил Кънчов 2а 304 1 - - 
577. ул.Васил Кънчов 2а 306 1 - - 
578. ул.Васил Кънчов 2а 307 1 - - 
579. ул.Васил Кънчов 2а 309 1 - - 
580. ул.Васил Кънчов 2а 310 1босониера - - 
581. ул.Васил Кънчов 2а 314 1 - - 
582. ул.Васил Кънчов 2а 401 1 - - 
583. ул.Васил Кънчов 2а 402 1 - - 
584. ул.Васил Кънчов 2а 403 1 - - 
585. ул.Васил Кънчов 2а 404 1 - - 
586. ул.Васил Кънчов 2а 405 1 - - 
587. ул.Васил Кънчов 2а 406 1 - - 
588. ул.Васил Кънчов 2а 407 1 - - 
589. ул.Васил Кънчов 2а 408 1 - - 
590. ул.Васил Кънчов 2а 414 1 - - 
591. ул.Васил Кънчов 2а 502 1 - - 
592. ул.Васил Кънчов 2а 503 1 - - 



 87 

593. ул.Васил Кънчов 2а 504 1 - - 
594. ул.Васил Кънчов 2а 508 1 - - 
595. ул.Васил Кънчов 2а 509 1 - - 
596. ул.Васил Кънчов 2б 4 1 - - 
597. ул.Васил Кънчов 2б 5 1 - - 
598. ул.Васил Кънчов 2б 6 1 - - 
599. ул.Васил Кънчов 2б 7 1 - - 
600. ул.Васил Кънчов 2б 8 1 - - 
601. ул.Васил Кънчов 2б 9 1 - - 
602. ул.Васил Кънчов 2б 11 1 - - 
603. ул.Васил Кънчов 2б 12 1 - - 
604. ул.Васил Кънчов 2б 13 1 - - 
605. ул.Васил Кънчов 2б 14 1 - - 
606. ул.Васил Кънчов 2б 15 1 - - 
607. ул.Васил Кънчов 2б 17 1 - - 
608. ул.Васил Кънчов 2б 20 1 - - 
609. ул.Васил Кънчов 2б 21 - 1 - 
610. ул.Васил Кънчов 2б 22 1 - - 
611. ул.Васил Кънчов 2б 23 1 - - 
612. ул.Васил Кънчов 2б 24 1 - - 
613. ул.Васил Кънчов 2б 25 1 - - 
614. ул.Васил Кънчов 2б 26 1 - - 
615. ул.Васил Кънчов 2б 28 1 - - 
616. ул.Васил Кънчов 2б 30 1 - - 
617. ул.Васил Кънчов 2б 31 1 - - 
618. ул.Васил Кънчов 2б 32 - 1 - 
619. ул.Васил Кънчов 2б 33 1 - - 
620. ул.Васил Кънчов 2б 35 1 - - 
621. ул.Васил Кънчов 2б 36 1 - - 
622. ул.Васил Кънчов 2б 37 1 - - 
623. ул.Васил Кънчов 2б 38 1 - - 
624. ул.Васил Кънчов 2б 39 1 - - 
625. ул.Васил Кънчов 2б 40 1 - - 
626. ул.Васил Кънчов 2б 41 1 - - 
627. ул.Васил Кънчов 2б 42 1 - - 
628. ул.Васил Кънчов 2б 43 - 1 - 
629. ул.Васил Кънчов 2б 44 1 - - 
630. ул.Васил Кънчов 2б 46 1 - - 
631. ул.Васил Кънчов 2б 47 1 - - 
632. ул.Васил Кънчов 2б 48 1 - - 
633. ул.Васил Кънчов 2б 49 1 - - 
634. ул.Васил Кънчов 2б 50 1 - - 
635. ул.Васил Кънчов 2б 52 1 - - 
636. ул.Васил Кънчов 2б 54 - 1 - 
637. ул.Васил Кънчов 2б 55 1 - - 
638. Вършец-ул.Ботуня 14б 26 - 1 - 
639. ул.Скакля 7 1 1 - - 
640. ул.Скакля 7 2 1 - - 
641. ул.Скакля 7 3 1 - - 
642. ул.Скакля 9 2 1 - - 
643. ул.Скакля 11 1 1 - - 
644. ул.Скакля 13 1 1 - - 
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645. ул.Скакля 13 2 1 - - 
646. ул.Скакля 15 1 1 - - 
647. ул.Скакля 15 2 1 - - 
648. ул.Скакля 15 3 1 - - 
649. ул.Скакля 17 1 1 - - 
650. ул.Скакля 17 2 1 - - 
651. ул.Скакля 17 3 1 - - 
652. ул.Скакля 19 2 1 - - 
653. ул.Скакля 19 3 1 - - 
654. ул.Скакля 21 3 1 - - 
655. кв.Кулата ул.Орешака 24 5 1 - - 
656. кв.Кулата ул.Орешака 24 6 - 1 - 
657. кв.Кулата ул.Орешака 24 7 1 - - 
658. кв.Кулата ул.Орешака 24 8 - 1 - 

 
2. Ведомствени жилища 

 
№ Административен адрес Бл. Ап. едностаен двустаен тристаен 

1. ЖК.Младост 1 6 1 - - 
2. ЖК.Младост 1 25 1 - - 
3. ЖК.Младост 1 38 1 - - 
4. ЖК.Младост 3 74 1 - - 
5. ЖК.Младост 4 79 1 - - 
6. ЖК.Младост 4 82 1 - - 
7. ЖК.Младост 5 90 1 - - 
8. ЖК.Младост 6 2 1 - - 
9. ЖК.Младост 7 15 1 - - 
10. ЖК.Младост 11 14 1 - - 
11. ЖК.Дъбника 9 95 1 - - 
12. ЖК.Дъбника 12 24 1 - - 
13. ЖК.Дъбника 12 77 - 1 - 
14. ЖК.Дъбника 12 139 1 - - 
15. ЖК.Дъбника 12 142 1 - - 
16. ЖК.Дъбника 13 5 1 - ?- 
17. ЖК.Дъбника 13 92 - 1 - 
18. ЖК.Дъбника 13 266 1 - - 
19. ЖК.Дъбника 14 73 1 - - 
20. ЖК.Дъбника 16 119 1 - - 
21. ЖК.Дъбника 22 80 1 - - 
22. ЖК.Дъбника 24 76 - 1 - 
23. ЖК.Дъбника 25 140 1 - - 
24. ЖК.Дъбника 33 3 - - 1 
25. ЖК.Дъбника 39 1 - 1 - 
26. ЖК.Дъбника 39 76 - 1 - 
27. ЖК.Дъбника 41 4 - - 1 
28. ЖК.Дъбника 121 6 - - 1 
29. ЖК.Дъбника 121 18 - 1 - 
30. ЖК.Дъбника 121 23 1 - - 
31. ЖК.Дъбника 121 44 1 - - 
32. ЖК.Дъбника 123 15 - 1 - 
33. ЖК.Дъбника 124 3 - - 1 
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34. ЖК.Дъбника 132 46 - - 1 
35. ЖК.Дъбника 139 56 1 - - 
36. ЖК.Дъбника бл.Орбита 4 2 1 - - 
37. ЖК.Сениче 50 19 - 1+бокс - 
38. ЖК.Сениче 50 44 1 - - 
39. ЖК.Сениче 55 42 1 - - 
40. ЖК.Сениче 68 23 - 1 - 
41. ЖК.Сениче 68 47 - 1 - 
42. Ул.Н.Вапцаров 2 103 1 - - 
43. Ул.Н.Вапцаров 2 104 1 - - 
44. Ул.Н.Вапцаров 2 207 1 - - 
45. Ул.Н.Вапцаров 2 210 1 - - 
46. Ул.Н.Вапцаров 2 308 1 - - 
47. Ул.Вежен 4 бл.Чавдар 6 65 - 1 - 
48. Бул. Демокрация 21 18 - 1 - 
49. Ул.Втори юни109 бл.Химик 4 2 - 1 - 
50. Ул.Втори юни109 бл.Химик 4 19 - 1 - 
51. ул.В.Кънчов 2 Май 2 72 - - 1 
52. 

Ул.Васил Кънчов 6 
Май4 47 - 1 - 

53. Ул.С.Хаджикръстеви ОНС2 52 1 - - 
54. Ул.Димчо Дебелянов 29 ОНС1 10 1 - - 
55. Ул.Хр.Ботев 140 Май 1 29 - 1 - 
56. Ул.Хр.Ботев144 бл. Пионер 1 12 - 1 - 

 
3.Резервни жилища: 
 
3.1. Апартаменти 

 
№ Административен адрес Бл. Ап. едностаен двустаен тристаен 

1. Ул.Скакля 11 3 1 - - 
2. Ул.Скакля 13 3 1 - - 
3. Ул.Скакля 19 1 1 - - 
4. Ул.Васил Кънчов 2а 201 1 - - 
5. Ул.Васил Кънчов 2а 410 1 - - 
6. Ул.Васил Кънчов 2а 501 1 - - 
7. Ул.Васил Кънчов 2а 505 1 - - 

 8. ул.Васил Кънчов 2а 510 1босониера - - 
9. Ул.Васил Кънчов 2б 2 1 - - 

10. Ул.Васил Кънчов 2б 3 1 - - 
11. Ул.Васил Кънчов 2б 19 1 - - 
12. Ул.Васил Кънчов 2б 27 1 - - 
13. Ул.Васил Кънчов 2б 29 1 - - 
14. Ул.Васил Кънчов 2б 34 1 - - 
15. Ул.Васил Кънчов 2б 51 1 - - 
16. Ул.Васил Кънчов 2б 53 1 - - 
17. ЖК.Дъбника 13 45 1 - - 
18. ЖК.Дъбника 20 93 1 - - 
19. ЖК.Дъбника 24 5 1 - - 
20. ЖК.Дъбника 26 106 1 - - 
21. ЖК.Дъбника 27 14 1 - - 
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22. ЖК.Дъбника 27 107 1 - - 
23. ЖК.Дъбника 27 117 - 1 - 
24. ЖК.Дъбника 123 1 - - 1 
25. ЖК.Дъбника 124 31 - - 1 
26. ЖК.Дъбника 144 59 1 - - 
27. ЖК.Сениче 70 43 - - 1 
28. Ул.Васил Кънчов 94 103 - 1 - 
29. Бул.Демокрация 30 2 - 1 - 
30. Ул.В.Кънчов 2 Май 2 50 1 - - 
31. Ул.В.Кънчов 4 Май 3 50 1 - - 
32. Ул.Димчо Дебелянов 29 ОНС1 1 - 1 - 
33. Кв.Кулата ул.Орешака 24 2 1 - - 
34. Кв.Кулата ул.Орешака 24 3 - 1 - 
35. Кв.Кулата ул.Орешака 24 4 1 - - 

 
3.2.    Къщи 
 
1.    ул.”Ангел Грамчев” 5 
2.    ул.”Ангел Грамчев” 8 
3.    ул.”Ангел Грамчев” 14 
4.    ул.”Ангел Грамчев” 14 а 
5.    ул.”Ангел Грамчев” 16 
6.    ул.”Атанас Йованович” 22 
7.    ул.”Вардар” 7 
8.    ул.”Вардар” 9 
9.    ул.”Вардар” 23 
10.    ул.”Вардар” 25 
11.    ул.”Вардар” 27 
12.    ул.”Вардар” 29 
13.    ул.”Вежен” 5a 
14.    ул.”Вежен” 8a 
15.    ул.”Вежен” 10 
16.    ул.”Вежен” 14 
17.    ул.”Вежен” 25 
18.    ул.”Веслец”11,11а 
19.    ул.”Втори юни” 39 
20.    ул.”Георги Апостолов” 44 
21.    ул.”Георги Апостолов” 46 
22.    ул.”Генерал Заимов” 2 
23.    ул.”Граф Игнатиев” 1 
24.    ул.”Граф Игнатиев” 2 
25.    ул.”Граф Игнатиев” 3 
26.    ул.”Граф Игнатиев” 4 
27.    ул.”Драгоман” 7 
28.    ул.”Дико Илиев” 19 
29.    ул.”Есперанто” 5 
30.    ул.”Иванка Ботева” 21 
31.    ул.”Иван Вазов” 3 
32.    ул.”Иван Ангелов” 3 
33.    ул.”Иван Ангелов” 3а 
34.    ул.”Калоян” 3 
35.    ул.”Леонова” 85 
36.    ул.”Медковско дере” 1 
37.    ул.”Мито Орозов” 43б 



 91 

38.    ул.”Милин камък” 1 
39.    ул.”Никола Занкин” 4 
40.    ул.”Никола Обретенов” 5 
41.    ул.”Огоста” 1 
42.    ул.”Осогово” 2 
43.    ул.”Петропавловска” 21 
44.    ул. “Подбалканска” 65а 
45.    ул. “Подбалканска” 130 
46.    ул. “Подбалканска” 4 
47.    ул.”Поп Тодор Врачански”12 
48.    ул.”Преслав” 2 
49.    ул.”Преслав” 6 
50.    ул.”Пършевица” 6 
51.    ул.”Пършевица” 8 
52.    ул.”Райна Княгиня” 1 
53.    ул.”Рила” 13 
54.    ул.”Сестри Хаджикръстеви” 2 
55.    ул.”Стоян Заимов” 28 
56.    ул.”Струма” 2 
57.    ул.”Струма” 12 
58.    ул.”Ниш” 5 
59.    ул.”Христо Ботев”85 
60.    ул.”Цар Асен 1” 19 
61.    ул.”Черни Дрин” 1 
62.    ул.”Черни Дрин” 17 
63.    ул.“Стоян Заимов” 6    
Общо :    63 бр. 
 
3.3. ”Помещения за временно обитаване” – бараки 
 
1.   ул.”Атанас Йованович” 7б 
2.   ул.”Атанас Йованович” 9б 
3.   ул.”Атанас Йованович” 13а 
4.   ул.”Атанас Йованович” 13б 
5.   ул.”Атанас Йованович” 17а 
6.   ул.”Атанас Йованович” 17б  
7.   ул.”Атанас Йованович” 19а 
8.   ул.”Атанас Йованович” 19б 
9.   ул.”Атанас Йованович” 23а 
10.   ул.”Атанас Йованович” 23б 
11.   ул.”Атанас Йованович” 27а 
12.   ул.”Доспат” 1a 
13.   ул.”Доспат” 1б 
14.   ул.”Доспат” 3а 
15.   ул.”Доспат” 3б 
16.   ул.”Доспат” 5а 
17.   ул.”Доспат” 5б 
18.   ул.”Доспат” 7а 
19.   ул.”Доспат” 7б 
20.   ул.”Доспат” 7в 
21.   ул.”Доспат” 9а 
22.   ул.”Доспат” 9б 
23.   ул.”Доспат” 11а 
24.   ул.”Доспат” 11б 



 92 

25.   ул.”Доспат” 15а 
26.   ул.”Доспат” 15б 
27.   ул.”Доспат” 17а 
28.   ул.”Доспат” 17б 
29.   ул.”Доспат” 17в 
30.   ул.”Доспат” 23а 
31.   ул.”Доспат” 23б 
32.   ул.”Доспат” 25а 
33.   ул.”Доспат” 25б 
34.   ул.”Доспат” 27а 
35.   ул.”Доспат” 27б 
36.   ул.”Доспат” 29а 
37.   ул.”Доспат” 29б 
38.   ул.”Доспат” 31а 
39.   ул.”Доспат” 31б 
40.   ул.”Доспат” 33а 
41.   ул.”Доспат” 33б 
42.   ул.”Доспат” 33в 
43.   ул.”Доспат” 35а 
44.   ул.”Доспат” 35б 
45.   ул.”Доспат” 35в 
46.   ул.”Доспат” 37а 
47.   ул.”Доспат” 37б 
48.   ул.”Доспат” 37в 
49.   ул.”Доспат” 39а 
50.   ул.”Доспат” 39б 
51.   ул.”Доспат” 39в 
52.   ул.”Доспат” 21а 
53.   ул.”Доспат” 21б 
54.   ул.”Доспат” 21в 
55.   ул.”Райна Княгиня” 47a 
56.   ул.”Райна Княгиня” 47б 
57.   ул.”Райна Княгиня” 51а 
58.   ул.”Райна Княгиня” 51б 
59.   ул.”Райна Княгиня” 53а 
60.   ул.”Райна Княгиня” 53б 
61.   ул.”Райна Княгиня” 59а 
62.   ул.”Райна Княгиня” 61а 
63.   ул.”Райна Княгиня” 67а 
64.   ул.”Райна Княгиня” 69а 
65.   ул.”Райна Княгиня” 73а 
Общо :  65 бр. 
 

3.4. ”Помещения за временно обитаване” – временно предоставени на Община Враца: 
1. ул. „Георги Апостолов” № 2 – помещения временно предоставени на Община Враца до  

30.11.2012г. 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 28 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА 

26.Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на основание чл.21, 
ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.129, ал.1 от 
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Закона за устройство на територията във връзка с чл.110, ал.1, т.5 и чл.108, ал.2 от ЗУТ, на 
Подробен устройствен план (парцеларен план) “Подземна тръбна мрежа за оптична 
свързаност на “Михайлов ТВ” ООД на територията на област Враца – Етап с. Косталево – 
РСС Язов дол в землището на с. Косталево”, като част от Комплексен проект за 
инвестиционна инициатива. 
          Докладва: инж. Николай Иванов 
         Кмет на Община Враца 

Изказаха се: Кр.Донов, В.Драганов, арх.Д.Дилков, Д.Димитрова и инж.Н.Иванов. 
Вносителят оттегли докладната записка и проекта за решение. 
 
27.Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на основание чл.21, 

ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.129, ал.1 от 
Закона за устройство на територията във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, на проект за 
Подробен устройствен план (парцеларен план) за “Външно електрозахранване на имоти № 
051033 и № 051054 в местността “Скъта”, землище на с. Веслец”. 

        Докладва: инж. Николай Иванов 
         Кмет на Община Враца 

Вносителят оттегли докладната записка и проекта за решение. 
 

28.Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на основание чл.21, 
ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.129, ал.1 от 
Закона за устройство на територията във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, на проект за 
Подробен устройствен план (парцеларен план) за “Външно електрозахранване на имот № 
011019 в местността “Катранкьовото”, землище на с. Паволче”. 

        Докладва: инж. Николай Иванов 
        Кмет на Община Враца 
Вносителят оттегли докладната записка и проекта за решение. 
 
29.Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на основание чл.21, 

ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.129, ал.1 от 
Закона за устройство на територията във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, на проект за 
Подробен устройствен план (парцеларен план) за “Външно електрозахранване на имоти № 
051044 и № 051052 в местността “Скъта”, землище на с. Веслец”. 

        Докладва: инж. Николай Иванов 
        Кмет на Община Враца 
Вносителят оттегли докладната записка и проекта за решение. 

 
30.Закриване на Детска ясла № 7 – гр. Враца. 
        Докладва: Светозар Луканов 
        Зам.кмет на Община Враца 

  
Изказаха се: В.Драганов, Св.Луканов, Кр.Богданов, М.Драганов, Цв.Дамяновска, д-р 

К.Шахов и Кр.Ангелов. 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
  

 ОТНОСНО: Закриване на Детска ясла № 7 – гр. Враца 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 119, ал. 2 от Закон за здравето и при 
мотиви, изложени в докладната записка 
 

1.Закрива Детска ясла № 7 – гр. Враца, считано от 01.07.2012 г. 
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2.Възлага на Кмета на Община Враца да извърши всички необходими действия по 
процедурата на закриване на Детска ясла № 7, като поиска съгласие от директора на РЗИ – Враца, 
след което да издаде заповед и приведе в изпълнение настоящото решение. 
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 8 
ПРОТИВ – 8 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 12 
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА 

 
31.Приемане на Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове на 

територията на град Враца. 
        Докладва: Светозар Луканов 
        Зам.кмет на Община Враца 

 Изказаха се: Д.Димитрова, Св.Луканов и М.Николова. 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
  

 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за устройството и управлението на гробищните 
паркове на територията на град Враца 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, чл.26 и чл.28  от ЗНА, 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 
  

1.Отменя Наредба за устройство и управление на гробищните паркове и обредни зали на 
територията на град Враца и Общината, приета с Решение № 100 / 01.02.2000г., на Общински 
съвет – Враца. 

2.Приема на първо четене Наредба за устройството и управлението на гробищните 
паркове на територията на град Враца – в приложение, неразделна част от решението. 
 

Приложение 

НАРЕДБА 
 

ЗА УСТРОЙСТВОТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ГРОБИЩНИТЕ  ПАРКОВЕ  НА  
ТЕРИТОРИЯТА НА  ГРАД ВРАЦА 

 
РАЗДЕЛ  І 

                  
ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл. 1./1/ Тази Наредба урежда управлението и вътрешния ред на  гробищни паркове , 

както и реда, условията за извършване на погребения и полагане на урни, ползването и 
благоустрояването на гробните и урнови места и свързаните  с тази дейност услуги. 

/2/ Гробищните паркове и прилежащите към тях сгради и съоръжения функционират и 
се управляват в съответствие със законите на Република България, подзаконовите актове по 
прилагането им, решенията на Общинския съвет и тази Наредба. 

/3/ Гробищата в кметствата на територията на Община Враца  се управляват и 
стопанисват от съответния кмет или кметски наместник на населеното място.     

Чл. 2./1/ Гробищните паркове са публична общинска собственост.   
   /2/ На територията на гр.Враца  действат: 

                1. Нов гробищен парк гр.Враца; 
                2. Стар централен гробищен парк гр. Враца; 
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    3.Квартални гробищни паркове в квартал Бистрец и кв. Кулата;  
Чл. 3. Площта на гробищните паркове се определя съгласно общия и подробните 

устройствени планове на Общината. 
Чл. 4. Строителните и ремонтните работи в парцелите и по сградите, находящи се в 

гробищните паркове се съгласуват предварително с Директора на ОП ,,Обредни дейности” – 
Враца , при съблюдаване изискванията на нормативните актове, регламентиращи тази дейност. 

Чл. 5. Създаването на нови и разширяването, или закриването на действуващите 
гробищни паркове и гробища на територията на Община Враца  става с решение на Общински 
съвет – Враца. 

Чл. 6./1/ Озеленени площи със специфично предназначение се устройват в съответствие 
с одобрения общ устройствен план на Враца  и подробни устройствени планове за парковете. 

/2/ Подробни устройствени планове за парковете се приемат с решения на Общински 
съвет – Враца, независимо от техния териториален обхват. 

/3/ С плана по предходната алинея се определят главните и второстепенни алеи на 
гробищните  паркове , гробните парцели и местата на урновите стени.Парцелите се разделят на 
редове, които се броят от изток на запад, а гробовете от юг на север.Редовете и гробовете се 
отделят задължително с междинни пътеки. 

/4/ Урнови стени, както и урнови гробове, могат да се създават във всички гробищни 
паркове на територията на Община Враца, съобразно утвърдените проекти по ал.1.    

                        
РАЗДЕЛ  ІІ 
 
УПРАВЛЕНИЕ 
 
Чл. 7. Гробищните паркове на територията на гр.Враца както и намиращите се в тях 

сгради и съоръжения, общинска собственост   се управляват и стопанисват  от ОП “Обредни  
дейности”  – Враца , посредством неговия Директор, който се грижи: 

-  за реда и поддържането на главните и второстепенни алеи на гробищните паркове, 
парцели и места за урнополагане;    

-  осъществява стопанска дейност свързана с всички видове погребални услуги и 
продажба на погребални стоки и атрибути;  

-  съгласува и контролира строителните и ремонтни работи на територията на 
гробищните паркове като съблюдава изискванията на нормативните актове регламентиращи тази 
дейност;  

-  определя със заповед цената на различните видове траурни стоки и услуги и ги 
съгласува с Общинския съвет ; 

- цената на погребения на самотни, бездомни, безпризорни, без близки и роднини и 
настанени в заведения за социални услуги се заплащат от Община Враца , като тя е определена с 
решение на Общински съвет и включва издаване на пет броя некролози, осигуряване на 
ковчег,превоз на покойника, поставяне на гробен знак, изкопаване и заравяне на гробно място; 

 назначава и освобождава от длъжност служителите и работниците в дружеството; 
 определя цена за ползване на стаи и зали прилежащи към гробищните паркове; 
-  определя вход за влизане на МПС в гробищните паркове; 
Чл. 8. Община Враца финансира ОП ,,Обредни дейности” със специално заделени 

средства от общинския бюджет за покриване разходите свързани с гласуваните от Общински 
съвет стойности – безплатни за определена категория граждани-услуги за погребения, както и 
средства за охрана, поддръжка и обновяване на гробищните терени, сгради и съоръжения. 

1. Служителите на общинска администрация отдел Гражданско състояние: 
 съставят акт за смърт на починалите лица и издават препис извлечения от същите;  
 Издават разрешително за погребения; 
 Водят регистъра на починалите лица на територията на гр. Враца на хартиен и 

електронен носител 
2.Служителите на Общинско Предприятие ,,Обредни дейности”: 

 Определя деня и часа на погребението; 
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 Водят регистър на починалите лица на територията на гр.Враца на хартиен и 
електронен носител; 

 Събират и  отчитат  гробищните такси по ЗМДТ съобразно Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Враца  

                                  
                                         РАЗДЕЛ  ІІІ 
 
           ГРОБНИ  МЕСТА  И  ТЯХНОТО  ПОЛЗВАНЕ 
 
Чл. 9./1/ Гробните места представляват единични гробове (обикновени гробни места), 

урнови гробове, урнови ниши, гробници и фамилни гробни места, състоящи се от два и повече 
гробове. Те са обособени части от траурния парк/ гробището/, съгласно изискванията на Наредба 
№ 2 на Министерството на здравеопазването / ДВ бр.36/ 10.05.2011г. за здравните изисквания 
към гробищни паркове/ гробища/ и погребването и пренасянето на покойници. 

/2/ Урна с праха на покойника може да се положи както в урнова ниша, така и в урнов 
или обикновен гроб. 

  /3/ Урновите гробове са обособени части от гробищния парк или гробище, с размери: 
0.70 м х 1.00 м,  предназначени за полагане на една или повече урни с пепел от кремирани 
покойници                                                  
         
        /4/ Урна с пепел от кремиран покойник може да се положи както в урнова ниша 
(колумбарий), така и в урнов или обикновен гроб (вече съществуващ). 
         /5/ Допуска се възможност за изнасяне урната с пепел от кремиран покойник (по желание на 
близките) и поставяне в избрано от тях подходящо място, след попълване на декларация, в която 
се посочва мястото за съхранението на урната. Попълнената декларация се съхранява в архива на  
ОП “Обредни  дейности ”  – Враца. 

/6/ Предварително запазване на индивидуални гробни места е забранено. 
/7/ Изкопаването на гробни места се извършва от лица/гробари/, назначени от “ ОП 

“Обредни  дейности ”  – Враца  
Чл. 8. /1/ С полагането на покойник или урна с праха му в гробно място или урнова 

ниша, за наследниците му се поражда правото на гробоползване. 
/2/ Предимство при упражняване на правото на гробоползване имат лицата – наследници 

на първия покойник към датата на неговата смърт. След изчерпването на лицата, които са били 
наследници на първия покойник към датата на смъртта му, правото преминава върху лицата – 
наследници на втория покойник към датата на неговата смърт и т.н. 

/3/ Правото на ползване на обикновено гробно място и урнов гроб, както и семейна 
гробница обхваща:  

      а/ извършване на последващи погребения по реда и условията на тази наредба; 
      б/  извършването на траурни и възпоменателни обреди; 
      в/  оформянето на гробните места с поставяне на временни или трайни надгробни 

знаци като: паметник, портрети с лика и надписи с името на покойника и датата на смърт, с 
декоративна ограда по установени размери на гробното място и засаждане на декоративни цветя 
и треви;  

/4/  Благоустрояването по отношение на отделните гробове и семейни гробници,което не 
се включва в правото на гробоползване по предходната алинея се допуска по искане на 
наследниците или на инициативни граждански организации след съгласуване с Директора на  ОП 
“Обредни  дейности ”  – Враца. 

/5/  Оформянето на гробните места и тяхното благоустрояване не може да излиза извън 
установените в Наредба № 2 на Министерството на здравеопазването / ДВ бр.36/ 10.05.2011г.  
размери на гробните места и се осъществява след издаване на разрешение от   ОП “Обредни  
дейности ”  – Враца, респективно от неговия Директор .  

Чл. 9. /1/ Правото на гробоползване е срочно, освен в случаите на възмездно 
придобиване за вечни времена на основание  Закона за местните данъци и такси. 
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/2/  Гробните места се ползват безплатно само за срок от осем години при погребване на 
първия покойник. 

/3/ Заплащането на определените такси за срочно и безсрочно ползване на гробно място 
се допуска след като се установи, че ползвателя е изпълнил всички изисквания на тази Наредба. 
Плащането трябва да се извърши преди изтичане на предшестващия срок. 

/4/  Възмездно преотстъпване на правото на гробоползване не се допуска. 
/5/  Безвъзмездно преотстъпване на право на гробоползване между наследниците се 

доказва пред съответните длъжностни лица от ОП “Обредни  дейности ”  – Враца  въз основа на 
удостоверение за наследници и нотариално заверена декларация за съгласие на наследниците. 

Чл. 10./1/ Правото на  гробоползване след първите осем години може да бъде 
продължено периодически за срок до 15 /петнадесет/ години  по искане на някой от 
наследниците, след представяне на удостоверение за наследници и заплащане на таксата  по 
Закона за местните  данъци и такси – до изтичане на осемгодишния срок. 

/2/ Управителят на ОП “Обредни  дейности ”  – Враца може да разреши възмездното 
продължаване на правото на гробоползване и след изтичане на срока му, по искане на 
заинтересованото лице и след като се увери, че закъснението се дължи на уважителни причини и 
гробното място е добре оформено и поддържано.  

/3/ Безсрочното право на гробоползване, в случаите на възмездно придобиване за вечни 
времена на основание  Закона за местните данъци и такси, може да се придобие от ползватели с 
редовно поддържани гробни места, благоустроени с трайни надгробни символи, след заплащане 
на определените от Общински съвет Враца цени в Наредбата за определяне и администриране на 
местни такси и цени на услуги. 

 /4/ Заплащането на определените такси за безсрочно право на гробоползване се допуска 
след изпълнение на условията по ал. З. 
 

Чл. 11./1/ Ексхумация на трупове или останките им за използване на същото гробно 
място се разрешава най-малко след 8 години от последното погребване и се извършва през деня. 

           /2/ Полагането на друг покойник в обикновено гробно място не се разрешава 
преди изтичането на санитарен срок от предишното погребение.Това ограничение не се прилага 
за урнополагане. 

Чл. 12./1/След изтичането на определения срок неоткупените гробни места остават на 
разпореждане на ОП “Обредни  дейности ”  – Враца и могат да се предоставят за нови 
погребения.Останките на покойника се изваждат и поставят в специално изградени за целта 
костници. 

/2/ При изваждане на кости на единствен покойник от гробното място за преместването 
им в друг гроб по желание на наследниците, освободеното гробно място остава на разпореждане 
на ОП “Обредни  дейности ”  – Враца за нови погребения. Правото на гробоползване по 
отношение на този гроб се прекратява независимо от срока, за който мястото е откупено. 

Чл. 13.  При условие, че правото на гробоползване е продължено, чрез заплащането на 
съответната такса, съгласно чл. 10 ал.1 и ал.2 от настоящата наредба, в същия гроб могат да бъдат 
погребани:  

           1. съпруг и низходящи на погребания, както и съпрузите на децата му, като 
предимство има покойника                                      . 
                     2. баща, майка и роднини по съребрена линия до втора степен, техни съпрузи и 
низходящи - със съгласие на преживелия съпруг, а ако такъв липсва - със съгласието 
наследниците по низходяща линия на погребания. 
                     3. Съгласие по т. 2 не се изисква при полагане на урна с праха на починали родители, 
братя и сестри на погребания                                          . 
                     4. Когато погребаният не е оставил низходящи наследници и съпруг в същия гроб 
могат да бъдат погребани и неговите родители, а с тяхно съгласие - роднини по съребрена линия 
до втора степен  /братя и сестри/ и техните низходящи до първа степен                       . 
                     5. Когато погребаният не е оставил низходящи наследници, съпруг и родители, в 
същия гроб могат да бъдат погребани негови братя и сестри, а с тяхно съгласие и низходящите 
им до първа степен. 
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            Чл.14. За неуредените в този раздел случаи за наследяване правото на гробоползване се 
прилагат разпоредбите на Закона за наследството. 

 
 
                                   Р А З Д Е Л   ІV 
 
            ПОГРЕБЕНИЯ,УРНОПОЛАГАНЕ И ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ТЯХ  
 
Чл. 15./1/ В гробищните паркове се погребват починали жители на гр.Враца , както и 

обитатели на града към датата на смъртта им, ако погребването им в гробище по техния 
постоянен адрес е невъзможно или много затруднено, или  по желание на наследниците на 
покойника. 

           /2/ Покойници, чужди граждани, починали в гр.Враца се погребват в гробищните 
паркове, освен ако близките им са поискали погребението да стане другаде. 

Чл. 16. /1/ Погребенията се извършват през деня, най-рано 24 часа и не по-късно от 48 
часа след установяването на смъртта. 

             /2/Погребване след 48 часа се разрешава при условие,че се вземат мерки за 
съхранение на трупа в специализирана хладилна камера. 

             /3/ Установяването на смъртта се извършва от лекар. 
Чл.17./1/В случай на съмнение за насилствена смърт, констатиралият я лекар незабавно 

уведомява органите на МВР и прокуратурата. Той може да поиска съдебно-медицинско 
освидетелстване на трупа с аутопсия, снемане на зъбната формула, определяне кръвната група на 
покойника и вземане на проби от трупа за хистологично изследване. Погребението се разрешава 
след извършване на предписаните действия.  

             /2/ Ако смъртта е настъпила поради удавяне, отравяне, трудова или транспортна 
злополука и други произшествия, установяването на смъртта трябва да стане от съдебно-
медицински експерт или от друг лекар, който е участвал в огледа на трупа извършен на 
местопроизшествието от специализираните служби. 

Чл. 18./1/ Актът за смърт се съставя от служител на Община Враца  не по-късно от 48 
часа след настъпването на смъртта и след представяне на свидетелство/съобщение/ за смърт и 
документ за самоличност на покойника от неговите близки или от социалното или болничното 
заведение, в което е настъпила смъртта, както и от служител на ОП “Обредни  дейности ”  – 
Враца         

/2/  Актът за смърт може да се състави и след изтичането на срока по ал.1, без да е 
необходимо решение на съда за това, когато се наложи съдебномедицинско освидетелстване на 
трупа при условията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс. Органът на съдебната 
власт, назначил съответната съдебномедицинска експертиза, издават документ, удостоверяващ 
причината за забавянето. 

      /3/Погребението се извършва  след представяне на препис-извлечение от акта за 
смърт, който служи за разрешение на погребението. 

Чл.19. Настоящата Наредба допуска извършването на погребения по следните изброени 
начини : 

    1.Традиционни– с насипване; 
    2. Чрез кремации - полагане на урната с праха на покойника в урнова ниша или гроб 

/урнов или обикновен/;                                          
               3. В оборотни гробници /след третиране на покойниците с биоензими, одобрени по 
съответен ред от компетентните държавни органи/; 
        

Чл. 20. ОП “Обредни  дейности ”  – Враца извършва следните възмездни погребални 
услуги: 

1.осигуряване ковчег  
2.осигуряване и надписване на надгробен знак 
3.осигуряване на престои в камера  или зала 
4. осигуряване на превоз на близките на покойника 
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5. превоз на покойника до обредния дом или църквата  и гроба 
6. осигуряване на граждански ритуал в зала или на гроба 
7. отпечатване на неклорози 
8. изкупуване и  засипване на гроб 
9 . урнополагане 
10. осигуряване на траурни атрибути, венци  и ленти 
11. подготвяне и подаване на подавки /свободно или в зала/ 
12. подравняване на гроб и оставяне на дъски до 40-тия ден 
13. изграждане на семейна гробница и погребение в нея 
14 почистване на гробно място еднократно и абонаментно  
15. вадене на тленни останки и полагането им отново в гроб или костница. 
16. организиране на помени 
Чл. 21 Разходите за погребение са за сметка на близките на покойника и се заплащат от 

тях. 
                                
Р А З Д Е Л   V 
ОБРЕДНА И РИТУАЛНА ДЕЙНОСТ 
 

Чл.22.1. Религиозните ритуали се провеждат от духовни лица съгласно каноните на съответната 
религия. 

2. Гражданските ритуали по желание на близките на покойника се провеждат в обредната 
зала или на гробното място. Словото се изготвя от обредника като представител на 
държавната власт по данни дадени от близките . 

3. За дадени  неверни данни за покойника обредникът не носи отговорност. 
4. Обредните действия и ритуали могат да се извършват доколкото не противоречат на 

обществения ред, морала и не засягат правата и свободите на другите граждани. 
Чл. 23.1. Траурните агенции влизат в гробищният парк за извършване на обредна и ритуална 
дейност задължително след уведомяване на  служител от ОП ,,Обредни дейности”-Враца, който 
ги съпровожда до съответното гробно място.  

2. При организиране на погребение в ,,стар гроб” траурните агенции осигуряват 
представител на близките на починалия за установяване състоянието му  и оформяне на 
документите за гробното място.  

 
                           Р А З Д Е Л   VI 
ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА /ФИРМИ/ ИЗВЪРШВАЩИ ТРАУРНИ, 

КАМЕНОДЕЛСКИ И СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ 
 
 
Чл.24.1. Физически и юридически лица извършващи траурни, каменоделски и 

строителни услуги на територията на гробищните паркове, както и да бъдат обслужвани от ОП 
,,Обредни дейности”-Враца,следва писмено да уведомят за същото Община Враца чрез 
Директора на ОП ,,Обредни дейности”-Враца. 

2. В уведомлението се посочва:  
 Фирма, седалище, адрес и телефон на физическото или юридическото лице; 
 Предмет на дейност  
 Списък на ,,агенти” които ще работят с отговорните от Обредни дейности”-

Враца,с приложени ксерокопия на лична карта и договор за извършване на 
определена работа / трудов или граждански/ 

 Удостоверение за актуално състояние в което изрично да е записано предмета на 
дейност извършване на траурни, каменоделски и строителни услуги. 

 Специализиран транспорт  
 Разрешителни при необходимост 

Чл.25.1. В четиринадесет дневен срок от постъпване на документите по Чл. 24. ал. 1и 2 
уведомлението се вписва в информационен масив от длъжностно лице упълномощено от 
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Директора на ОП ,,Обредни дейности”-Враца и се издава удостоверение – съгласие за 
упражняване на посочената дейност.  

 
Р А З Д Е Л   VII 
 
ОБЩЕСТВЕН  РЕД  И  СИГУРНОСТ  В  ГРОБИЩНИТЕ 
ПАРКОВЕ 
 

Чл. 25.Гробищните паркове са отворени за посещения: 
            1. За времето от 1април  до  30 септември 
                - от  7.00  до  20.00 часа;  
            2. За времето от 1 октомври  до  31 март 
                - от  8-00  до  18-00 часа; 
Чл. 26.В гробищните паркове се забранява : 
- влизането на лица извън времето определено в чл.25; 
- посещението на деца под 14 годишна възраст, ако не са съпроводени от пълнолетни 

лица;  
-  въвеждането на кучета и други животни; 
- приготвянето на циментови, бетонови и варови разтвори по алеите и пътищата, без 

разрешението на упълномощен служител на ОП ,,Обредни дейности”-Враца както и изоставянето 
на строителни материали; 

- не се разрешава хвърлянето на пръст, хранителни и други отпадъци, както и увехнали 
цветя върху съседни гробове и по алеите освен на определените за целта места; 

-   отсичането на дървета без съответното разрешение; 
- засаждането на храсти, високостеблени декоративни и плодни дървета в парцелите и на 

гробните места.Ако има такива  - същите се премахват без предупреждение от служители на ОП 
,,Обредни дейности”-Враца 

-   палене на огньове; 
- разлепването и поставянето на некролози, афиши, реклами, съобщения и други извън 

определените  за целта места; 
-  извършването на всякакъв вид търговска дейност и услуги за населението на 

територията на гробищните паркове, с изключение на: 
                     а/дейностите, извършвани от ОП ,,Обредни дейности”-Враца; 
                     б/продажбата на религиозни потреби в култовите сгради /параклиси и 
храмове/ на съответните религиозни общности; 
Чл. 27 Ползвателите на гробните места са длъжни да поставят трайни надгробни знаци и 
да ги поддържат в добър вид. 

Чл. 28. Изоставени, изпочупени и неподдържани временни гробни знаци се отстраняват 
от гробовете от работниците по гробищните паркове по нареждане на администрацията. 

Чл. 29 Паметници и други трайни надгробни знаци от изоставени и отнети гробни места 
се демонтират. Услугата се включва към допълнителната подготовка на гроба и е платима. 

Чл. 30Наследниците на изоставени и отнети гробни места нямат право на материално 
обезщетение за извършените от тях строителни дейности по гробовете по време на тяхното 
ползване /паметници, огради, пътеки и др./ 

Чл. 31 Към ползвателите на гробни места, които са откупени за вечни времена преди 
влизането в сила на тази Наредба, важи изискването да бъдат благоустроени и да се поддържат в 
добър вид. 

Чл. 32.Поставянето на пейки, огради и маси от ползвателите на гробните места, по 
изключение, става с разрешение на Директора на ОП ,,Обредни дейности”- Враца при условие, че 
поставеното съоръжение на пречи на последващи погребения и на съседните гробни места  
Чл. 33./1/ Изграждането и монтирането на паметници, рамки и други трайни надгробни знаци и 
съоръжения се допуска само с разрешение, издадено от управлението на гробищния парк на 
ползвателя на гробното място. Въз основа на разрешението длъжностното лице от същото 
управление определя точните координати на гробното място. 
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               /2/ Когато обектите по предходната алинея се изграждат и монтират от правоспособни 
частни лица, проектите предварително се съгласуват. Същите декларират, че ще спазват изцяло и 
напълно определените в разрешителното размери за благоустрояване на гробното място                              
. 
             Чл. 34.В дейността си каменоделските фирми са длъжни да спазват стриктно реда за 
достъп в гробищните паркове, да пазят имуществото, инфраструктурата и надгробните знаци на 
гробовете, в съседство с изграждания от тях обект                               . 
              Чл. 35.Забранява се бъркането на бетон и извършване на дейности, които нанасят вреди 
на гробищната инфраструктура.                         Чл.36.Каменоделските фирми имат право да 
упражняват дейността си на територията на гробищните паркове, за времето, от 1 април до 30 
септември - от 7.00 до 20.00 часа, а за времето от 1 октомври до 31 март - от 8.00 до 17.00 часа                                                          
. 
                                   Р А З Д Е Л   VІII 

 
                            КОНТРОЛ И САНКЦИИ 

 
               Чл. 37.  Контролът по спазване на Наредбата се осъществява от Директора на ОП 
,,Обредни дейности”- Враца.При констатиране на нередности  и нарушения същият предприема 
необходимите действия за незабавното им отстраняване 

Чл. 38.1/ Когато изграждането и монтирането на паметници, рамки и други трайни 
надгробни знаци и съоръжения се извърши в нарушение на даденото разрешение  на ползвателя 
на гробното място се прави предписание за премахване в срок от 1 месец – в противен случай се 
отстраняват по нареждане на Директора на ОП ,,Обредни дейности”- Враца и се налага глоба.                               
. 
                        /2/ На физически и юридически лица извършващи траурни и каменоделски услуги, 
които при осъществяване на дейността си на територията на общинските гробищни паркове 
нарушават разпоредбите на чл. 33, 34 и 35 се налага глоба в размер от 50 лв. до 500 лв.                         
/3/ На физически и юридически лица, които извършват търговска дейност и услуги за 
населението на територията на общинските гробищни паркове в нарушение на разпоредбите  се 
налага глоба в размер до 500 лв.                                . 
                      /4/ На лица, извършващи прояви на вандализъм на територията на общинските 
гробищни паркове се налага глоба в размер от 500 лв. до 5000 лв., доколкото деянието не 
представлява престъпление по смисъла на НК                                   . 
                   Чл. 39.1/ Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица, 
упълномощени от Кмета на Община Враца.  

      /2/ Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Враца или 
упълномощени от него длъжностни лица  

   /3/ За образуването на административно-наказателни производства за нарушения на 
тази Наредба, съставянето на актове, издаването, връчването и обжалването на наказателните 
постановления и тяхното изпълнение се прилагат разпоредбите на Закона за административните 
нарушения и наказания (ЗАНН). 
                               

                                     Р А З Д Е Л   IX 
 
                        ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ   
 

§ 1. По смисъла на тази наредба:  
       "Прояви на вандализъм" е събаряне, издраскване, разрушаване на паметници и 

надгробни знаци или на детайли от тях, кражба и други действия на оскверняване на гробното 
място                          . 
             “Близки на покойника” са роднини по права, съребрена линия и по сватовство, 
определени в глава 5 от семейния кодекс, както и други лица поели морални или финансови 
задължения към починалото лице. 

§ 2 Настоящата наредба влиза в сила три дни след приемането и. 
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 6 
ПРОТИВ – 9 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 13 
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА 

 
32. Предоставяне на целева парична вноска на ПОФК „БОТЕВ-ВРАЦА”  

Докладва:инж.Николай Иванов 
Кмет на Община Враца 

  
Изказаха се: Пл.Кръстев, инж.Н.Иванов, М.Николова и В.Драганов. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 205 

  
ОТНОСНО: Предоставяне на целеви парични средства  на ПОФК „БОТЕВ-ВРАЦА”  

 
ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с чл.15, ал.2 от Устава на Сдружението с нестопанска цел в 
обществена полза ПОФК „БОТЕВ-ВРАЦА” и при мотиви, изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
  

1.Одобрява предоставянето на целеви парични средства под формата на безлихвен заем  в 
размер на 100 000 лв. в полза на Сдружението с нестопанска цел в обществена полза ПОФК 
„БОТЕВ-ВРАЦА за погасяване на задълженията за неизплатени трудови възнаграждения към 
футболистите на клуба за периода от месец май до месец юни 2012 г. включително. 

2.Безлихвеният заем да се обезпечи финансово със заем от „Набирателна„ сметка на 
Община Враца със срок за погасяване до 25.12.2012г.   

3.Възлага на Кмета на Община Враца да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на т.1 и т.2. 
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ: 
ЗА – 29: Анг.Иванов, Б.Ничев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, Д.Димитрова, 
Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, К.Шахов, Кр.Ангелов, Кр.Донов, Кр.Георгиев, 
М.Николова, М.Каменова, М.Петрова, М.Кирилова, М.Драганов, М.Костов, М.Калистратов, 
Н.Найденова, Пл.Кръстев, Р.Тошева, С.Илчева, Т.Василева, Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – 1: Ем.Кюркчийски. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма  
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА 

 
33.Разни. Питания на граждани. 
Г-жа Мария Иванова – жителка на Община Враца отново постави същите въпроси, 

повдигнати на предходното редовно заседание, а именно: Къде да отиде да живее? Няма 
постоянен адрес. Изведена е от „виетнамските блокове”. Два месеца броди и спи по улиците. 
Безработна е от 4 г. и 2 м., има задължения и затова е изведена от жилището. Как да си осигури 
постоянен адрес? Няма лична карта? 

Инж.Н.Иванов: отново отговори на поставените въпроси. 
М.Николова повдигна въпроса за Предложението, направено от Председателя на 

Общински съвет – Враца – инж.Петя Аврамова за освобождаване от длъжност М.Кърлов. 
Инж.Н.Иванов изтъкна, че ще отговори в законоустановения срок. 
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Р.Тошева във връзка с разгледаната докладна записка и неприетото решение относно: 
Закриване на Детска ясла № 7 – гр. Враца зададе въпрос Какво ще се случи със сградата и 
кадрите? И направи следното предложение на заседанието през м.юли Общинска администрация 
да внесе информация за състоянието на детските ясли и детските градини – численост на 
персонала, посещаемост на децата, състояние на детското здравеопазване, тенденции за новата 
учебна година. 

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

заседанието в 16,50 часа. 
 
 
 
 
Малина Николова 
Зам.председател на Общински съвет – Враца   
За Председател на Общински съвет – Враца,   
съгласно Решение № 184 по  
Протокол № 14 на Общински съвет – Враца 
 
 
 
инж. Петя Аврамова 
Председател на Общински съвет – Враца  


