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П Р О Т О К О Л   № 9 
 

 Днес 27.03.2012 година от 10,00 часа се проведе редовно заседание на Общински съвет – 
Враца в салона на Община Враца. 
 Присъстваха 35 общински съветници.  
 Отсъстваха: Ангел Иванов и Мария Петрова. 

Председателят на Общинския съвет – инж. Петя Аврамова обяви кворум в залата и откри 
заседанието в съответствие с чл.49, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

Г-н Иван Узунов внесе предложение да се отправи Поздравителен адрес от Общински 
съвет – Враца към Драматично-куклен театър – Враца по случай Международния ден на 
театъра. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 33 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма  

 
 Председателят на Общинския съвет – инж. Петя Аврамова даде думата за разисквания и 

предложения по проекта за дневен ред: 
 Направиха се следните предложения за изменение и допълнение на проекта за дневен 
ред: 

1.Да отпадне от дневния ред докладна записка относно: Мястото за монтаж на първият 
скулптурно-архитектурен паметник на Христо Ботев  в Княжество България, открит в гр.Враца 
на 27 май 1890г. 
Предложението се подложи на гласуване при следния вот: 
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 10 
ПРОТИВ – 18 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 5 
Не се приема направеното предложение 
  

2.Да се включи в дневния ред като т.33 докладна записка относно: Отчет за изпълнение 
на мерките по Програмата за опазване на околната среда,  Програмата за управление на 
отпадъците и Програмата за намаляване на нивата на ФПЧ-10 и достигане на установените 
норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Враца за 2011 година. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 23 
ПРОТИВ – 4 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 6 
  

3. Да се включи в дневния ред като т.34 докладна записка относно: Предоставяне за 
ползване на стадион „Христо Ботев” – Враца на ПОФК „Ботев – Враца”. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 32 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3 
  

4. Да отпадне от дневния ред докладна записка относно: Продължаване действието на 
Договор за управление на „Тролейбусен транспорт - Враца”ЕООД. 
Предложението се подложи на гласуване при следния вот: 
ГЛАСУВАЛИ: 
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ЗА – 10 
ПРОТИВ – 19 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 4 
Не се приема направеното предложение 
 
 5. Да се включи в дневния ред като т.35 докладна записка относно: Определяне 
представител на Община Враца в СНЦ „ОФК БОТЕВ – ВРАЦА”. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 31 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 

След проведените разисквания, общинският съвет реши заседанието да протече при 
следния дневен ред:  

1.Питания. 
2.Одобряване писмен отчет за получените командировъчни пари от Председателя на 

Общински съвет – Враца за периода от 15.11.2011г. до 15.02.2012г. 
      Докладва: инж. Петя Аврамова 
      Председател на Общински съвет – Враца 
3.Избор на Комисия за разглеждане на предложенията за удостояване със звание 

Почетен гражданин на Враца и „Наградата на Враца за 2012 година” 
      Докладва: инж. Петя Аврамова 
      Председател на Общински съвет – Враца 

4. Мястото за монтаж на първият скулптурно-архитектурен паметник на Христо Ботев  в 
Княжество България, открит в гр.Враца на 27 май 1890г. 

      Докладва: инж. Петя Аврамова 
      Председател на Общински съвет – Враца 
5.Продължаване действието на Договор за управление на „Тролейбусен транспорт - 

Враца”ЕООД 
      Докладва: инж. Петя Аврамова 
      Председател на Общински съвет – Враца 
6.Приемане на Правила за кандидатстване по Проект „Малки граждански инициативи 

2012” 
      Докладва: Малина Николова 
      Общински съветник 
7.Предложение за решение по молба на Силвия Петкова Костова с вх. № 94-00-

85/20.01.2012 г. 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 
8.Предложение за решение по молба на Гергана  Красимирова Йорданова с вх. № 94-00-

119/20.01.2012 г. 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 
9.Предложение за решение по молба на Дорина Димитриевна Петрова с вх. № 94-00-

117/20.01.2012 г. 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 
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10.Приемане на наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на 
спортните клубове в община Враца  

      Докладва: Ангел Иванов 
      Общински съветник 
11.Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на 

Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности 
      Докладва: д-р Антонио Георгиев 
      Общински съветник 
12.Приемане Програмата за управление на Община Враца за Мандат 2012-2015 г. 
      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
13.Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Враца, приети на заседание, 

проведено на 27.12.2011г. 
      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
14.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 ППЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр.62/10.08.2010г. 

      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
15.Отдаване под наем и аренда на земеделски земи  от общинският поземлен фонд на 

основание чл.37п, ал.1, ал.2 при спазване на изискванията по чл.37и до чл.37о от Закона  за 
собствеността и ползване на земеделските земи /ЗСПЗЗ/. 

      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
16.Отдаване под наем на имоти публична и частна общинска собственост, 

представляващи земеделска земя с начин на трайно ползване –пасища, мери, ливади, ниви и 
друг вид земеделска земя в землищата на населените места на община Враца 

      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
17.Разпореждане с имоти – публична общинска собственост. 
      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
18.Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на основание чл.129, ал.1 

от Закона за устройство на територията, на подробен устройствен план (парцеларен план за 
елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) –  
Електро захранване на поземлен имот с идентификатор 12259.625.6 от съществуващ 
електропровод в п.и.12259.631.9 през п.и. 12259.631.9 и п.и. 12259.621.5 по кадастралната карта 
на гр. Враца. 

      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
19.Изразяване предварително съгласие за прокарване на линеен инфраструктурен обект, 

през поземлени имоти, общинска собственост. 
      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
20.Изразяване предварително съгласие за прокарване на линеен инфраструктурен обект, 

през поземлени имоти, общинска собственост. 
      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
21.Изразяване предварително съгласие за прокарване на линеен инфраструктурен обект, 

през поземлени имоти, общинска собственост. 
      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
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22.Отдаване под наем на имоти, предоставени за управление от Община Враца на 
Общинското предприятие „Паркинги и гаражи” Враца – Общински недвижим имот, 
представляващ 3 /три/ броя паркоместа, находящ се на ул. „Лукашов” №8, с обща площ 
45,00кв.м 

      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
23.Отдаване под наем на имоти, предоставени за управление от Община Враца на 

Общинското предприятие „Паркинги и гаражи” Враца – Общински терен, представляващ 
паркинг пред сградата на бившия „РУМ” в ж.к. „Дъбника”, кв.146 по плана на гр. Враца, с обща 
площ 750,00кв.м. 

      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
24.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 елементи на техническа инфраструктура) 
“Разпределителен газопровод през поземлен имот 12259.786.27 ( общински път ІV клас) до 
асфалтова база в землището на с. Косталево”        

Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
25.Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на Община Враца за 

обезпечаване на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ № BG161PO001/1.1-12/2011/041 по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-
2013 

      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
26.Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на Община Враца за 

обезпечаване на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/007 по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-
2013 

      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
27.Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на Община Враца за 

обезпечаване на авансово плащане по Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/013 за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013  

      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
28.Разкриване на нова социална услуга – „Център за социална рехабилитация и 

интеграция”, като делегирана държавна дейност. 
      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
29.Предложение за кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, 
приоритетна ос 4 “Подобряване на достъпа до образование и обучение” 4.1. “Достъп до 
образование и обучение на групи в неравностойно положение”, схема BG051PO001-4.1.05 
“Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”. 

      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
30.Представяне на стратегически и годишен план за дейността по вътрешен одит за 

съгласуване. 
      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца  
31.Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от общински имот публична 

общинска собственост за нуждите на ПМГ „Акад.Иван Ценов” – Враца. 
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      Докладва: Красимир Богданов 
      Зам.кмет на Община Враца 
32.Общинска Програма на мерките за насърчаване на творческите заложби на деца с 

изявени дарби през 2012 година 
      Докладва: Красимир Богданов 
      Зам.кмет на Община Враца 
33. Отчет за изпълнение на мерките по Програмата за опазване на околната среда,  

Програмата за управление на отпадъците и Програмата за намаляване на нивата на ФПЧ-10 и 
достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Враца за 
2011 година. 

      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
34. Предоставяне за ползване на стадион „Христо Ботев” – Враца на ПОФК „Ботев – 

Враца” 
      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
35. Определяне представител на Община Враца в СНЦ „ОФК БОТЕВ – ВРАЦА” 
      Докладва: инж. Петя Аврамова 
      Председател на Общински съвет – Враца 
36.Разни. Питания на граждани. 
 

Дневния ред беше приет със следния вот:  
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 33 
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: 
В.Кръстев: 1.Относно събиране на местни данъци и такси за текущата година:Какви 

мерки ще предприеме Община Враца за подобряване на административното обслужване на 
населението по събиране на местни данъци и такси?Ще бъдат ли разкрити допълнителни ИРМ 
за хората в неравностойно положение и как смятате да оптимизирате този процес? 2.Относно 
осветяването на междублоковото пространство до бл.67 в ж.к.”Дъбника”.Граждани на квартала 
са се обърнали включително към кметския наместник, но отговорът е бил, че там има частен 
имот и не може да се поставят осветителни тела. Какво решение ще представи на този проблем 
Община Враца? 

В.Стаменов: Относно система за видеонаблюдение на уличното движение. 1.След като е 
възложител, какво е участието на общината в изграждането и експлоатацията на приложената 
система за видеонаблюдение? 2.Осъщественият проект, ако има такъв достъпен ли е за 
разглеждане от гражданите? 3.Приложеното техническо решение дава ли възможност за 
развитие на системата? Съобразени ли е със съществуващите системи в училищата, музея, 
спортните обекти и сградата на общината? 4.Като собственик на наблюдаваните площади и 
пътища, общината ще обозначи ли достатъчно ясно и еднозначно монтираните камери? 5.От 
кого и на какво основание са използва получената от наблюдението информация? 6.В 
изпълнение на Закона за защита на личните данни потребителят заявил ли е пред Комисията за 
защита на лични данни регистър „Видеонаблюдения”? 7.Кой по какъв ред унищожава 
направените записи? 8.Как, от кого и при какви условия се извършва преноса на получените от 
камерите данни до ситуационния център? 

Кр.Донов: Относно организация на снегопочистването: 1.Колко средства от общинския 
бюджет са изразходвани за извозване на сняг от улиците на гр.Враца? 2.Кой нареди да се 
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извозва сняг три дни преди да се стопи снега? 3.Кой ще поеме отговорността за неправилно 
изразходваните средства? 4.Кой ще се извини данъкоплатците за това, че не е погледнал 
прогнозата за времето и е захвърлил на вятъра тези пари? 

Д-р Здр.Златев: Относно Обявена обществена поръчка за разработване и внедряване на 
система за управление на проекти и обществени поръчки: 1.Къде ще отчетете и как ще 
преструктурирате разходната част на бюджета на общината, след като неправомерно извършите 
непредвидения разход? 2.Докога ще продължава незаконосъобразната Ви инвазия с 
разходването на публични средства без изрично решение на органа на местното 
самоуправление, определящ разходната част на бюджета? 3.След въвеждането на  предвидения 
от Вас скъпо струващ на гражданите на Враца софтуерен продукт, с който разполагат само 
Министерството  на регионалното развитие и благоустройство и АЕЦ „Козлодуй”, предвиждате 
ли оптимизирането на персонала в нарочно създадения от Вас в структурата ресор със зам.кмет 
по обществени поръчки и оперативни програми? 

В.Драганов: Относно: Клубове на пенсионера: Има изградени клубове на пенсионера в 
следните населени места: с.Згориград, с.Оходен, с.Власатица, кв.Бистрец, с.Веслец и 
с.Лютаджик, но няма назначени организатори. Ще се назначат ли такива в съответните места? 

Т.Василева: Относно: Почистване коритото на река Лева: Какви мерки и действия ще се 
предприемат от страна на Община Враца за почистване на поречието на река Лева и 
прилежащите територии?  

Ив.Узунов: 1. Относно: Дарена земеделска земя: На каква стойност ще бъде земята? Ще 
Внесете ли докладна записка до Общински съвет – Враца, за да може този общински имот да 
бъде прехвърлен  на някоя културна институция и ПК по култура съответно да реши коя от 
институциите може да се възползва? 2. Относно: Течове в „ДКЦ-I” Враца ЕООД: Ще се 
направили проверка за отстраняване на течовете в Хемотрансфузионното отделение? Ще се 
направили проверка и във Втора поликлиника – има нужда от неотложни ремонтни дейности? 

инж.П.Аврамова: Относно упражняване контрол при изпълнението на ремонтни 
дейности по общинските пътища и пътищата на гр.Враца: 1.Как ще бъде организиран контрола, 
за да се осигури качествено изпълнение на дейностите и точност на актуваните количества? 
2.Колко човека ще бъдат ангажирани с упражняването му, с каква подготовка и квалификация? 
 

2.Одобряване писмен отчет за получените командировъчни пари от Председателя 
на Общински съвет – Враца за периода от 15.11.2011г. до 15.02.2012г. 

      Докладва: инж. Петя Аврамова 
      Председател на Общински съвет – Враца 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 89 

 
ОТНОСНО: Одобряване писмен отчет за получените командировъчни пари от 

Председателя на Общински съвет – Враца за периода от 15.11.2011 до  15.02.2012г. 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в 
страната 

РЕШИ: 
 

Одобрява отчета за получените командировъчни пари от Председателя на Общински 
съвет – Враца за периода от 15.11.2011г. до 15.02.2012г. в размер на 10,00лв. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ №89 
ЗА – 28 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №89 
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3.Избор на Комисия за разглеждане на предложенията за удостояване със звание 

Почетен гражданин на Враца и „Наградата на Враца за 2012 година” 
      Докладва: инж. Петя Аврамова 
      Председател на Общински съвет – Враца 
Изказаха се: К.Беков и Ив.Узунов 
Направи се предложение комисията да е в следния състав: Председател: инж. Николай 

Иванов – кмет на Община Враца и Членове: Кирил Беков – общински съветник, Красимир 
Ангелов – общински съветник, Радка Тошева – общински съветник, Митко Костов – общински 
съветник, Иван Узунов – общински съветник, Малина Николова – общински съветник, д-р 
Георги Комитски – общински съветник, Радосвета Крумова – началник отдел „Култура, 
културно-историческо наследство и туризъм”, инж.Виктор Шонев – общественик, Добри 
Мермерски – журналист, Бойчо Димов – диригент, Росица Стаменова – гл.експерт за 
северозападна България към Министерство на физическото възпитание и спорта, Емил 
Пеняшки – актьор и Иван Пенев – поет. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот; 
ЗА – 32 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма  

  
Р Е Ш Е Н И Е  № 90 

 
ОТНОСНО: Избор на Комисия за разглеждане на предложенията за удостояване 

със звание „Почетен гражданин на Враца” и „Наградата на Враца за 2012 година” 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание  чл.21, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.26, чл.42, ал.2 от Правилника за 
символите, празниците и наградите на Община Враца и при мотиви, изложени в докладната 
записка 

РЕШИ: 
 

Избира комисия за разглеждане на предложенията за удостояване със звание „Почетен 
гражданин на Враца” и „Наградите на Враца за 2012 година” в следния състав:  

Председател: инж. Николай Иванов – кмет на Община Враца 
Членове:  

2.Кирил Беков – общински съветник 
3.Красимир Ангелов – общински съветник 
4.Радка Тошева – общински съветник 
5.Митко Костов – общински съветник 
6.Иван Узунов – общински съветник 
7.Малина Николова – общински съветник 
8.д-р Георги Комитски – общински съветник 
9.Радосвета Крумова – началник отдел „Култура, културно-историческо 

наследство и туризъм” 
10.инж.Виктор Шонев – общественик  
11.Добри Мермерски – журналист  
12.Бойчо Димов – диригент  
13.Росица Стаменова – гл.експерт за северозападна България към Министерство 

на физическото възпитание и спорта 
14.Емил Пеняшки – актьор  
15.Иван Пенев – поет  

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ №90 
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ЗА – 33 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №90 

 
4. Мястото за монтаж на първият скулптурно-архитектурен паметник на Христо 

Ботев  в Княжество България, открит в гр.Враца на 27 май 1890г. 
      Докладва: инж. Петя Аврамова 
      Председател на Общински съвет – Враца 
 
Изказаха се: В.Драганов, Кр.Богданов, Кр.Донов, Ив.Узунов, д-р Здр.Златев, д-р 

Ем.Кюркчийски и д-р Ант.Георгиев. 
По време на дебатите се направиха следните предложения за изменение на проекта за 

решение: 
1.Първият скулптурно-архитектурен паметник на Христо Ботев да се постави пред 

Стадион „Христо Ботев”. 
Предложението се подложи на гласуване при следния вот: 
ЗА – 10 
ПРОТИВ – 21 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2 
Не се прие направеното предложение. 
 2. Първият скулптурно-архитектурен паметник на Христо Ботев да се постави пред 
Централна ЖП гара – Враца. 
Предложението се подложи на гласуване при следния вот: 
ЗА – 1 
ПРОТИВ – 23 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 7 
Не се прие направеното предложение. 
 3. Първият скулптурно-архитектурен паметник на Христо Ботев да се постави в зелената 
площ пред Стадион „Христо Ботев”, обърнат с лице към стадиона. 
Предложението се подложи на гласуване при следния вот: 
ЗА – 12 
ПРОТИВ – 20 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2 
Не се прие направеното предложение. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 91 
 
ОТНОСНО: Мястото за монтаж на първият скулптурно-архитектурен паметник на 

Христо Ботев в Княжество България, открит в гр.Враца на 27 май 1890г. 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и при мотиви изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
 

1.Отменя Решение № 140 по Протокол № 18 от 08.07.2008 г. и Решение № 995 по 
Протокол № 73 от 25.05.2011г. 

2.Определя място за монтаж на паметника на Христо Ботев от 1890 г. в пространството 
вляво от централния вход на Регионален исторически музей като музеен експонат на открито. 

3.Възлага на Кмета на Община Враца да предприеме необходимите действия за монтаж 
на паметника в цялост – постамент и скулптурна фигура на посоченото в т.2 място. 
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ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ №91 
ЗА – 22 
ПРОТИВ – 5 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 7 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №91 

 
5.Продължаване действието на Договор за управление на „Тролейбусен транспорт - 

Враца”ЕООД 
      Докладва: инж. Петя Аврамова 
      Председател на Общински съвет – Враца 
 
Изказаха се: Д.Димитрова, В.Драганов, Х.Георгиева и д-р Ант.Георгиев. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 92 

 
ОТНОСНО: Продължаване действието на Договор за управление на „Тролейбусен 

транспорт – Враца” ЕООД 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.33 от Наредбата за 

реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества, чл.147, 
връзка с чл.137, ал.1, т.5 от ТЗ, чл.10, ал.1, т.5 от Наредба за реда за упражняване на правата на 
собственост на община Враца в търговските дружества и  Раздел VІІ, чл.9 от Договор за 
управление на „Тролейбусен транспорт – Враца” ЕООД от 08.04.2009 г.  

 
РЕШИ: 

 
1. Продължава действието на Договор за управление на „Тролейбусен транспорт – 

Враца” ЕООД от 08.04.2009 г., сключен с Илиян Петров Йончев за срок от 3 години считано от 
08.04.2012 г. 

2. Възлага на Кмета на Община Враца в пет дневен срок от изготвяне на протокола по 
настоящето решение да сключи допълнително споразумение към Договора за управление с 
Илиян Петров Йончев с посочения в т.1 срок. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 92 
ЗА – 27: Ант.Георгиев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Кръстев, Вл.Ценов, Г.Комитски, Д.Димитрова, 
Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Беков, К.Шахов, Кр.Донов, Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, 
М.Николова, М.Каменова, М.Кирилова, М.Костов, М.Калистратов, Н.Найденова, П.Аврамова, 
Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, С.Илчева, Т.Василева и Х.Георгиева. 
ПРОТИВ – 1: В.Драганов. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 6: Б.Ничев, Ем.Кюркчийски, К.Динкова, М.Драганов, Цв.Коцев и 
Цв.Дамяновска. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 92 

 
6.Приемане на Правила за кандидатстване по Проект „Малки граждански 

инициативи 2012” 
      Докладва: Малина Николова 
      Общински съветник 
При представяне на докладната записка и проекта за решение вносителя направи 

следните изменения и допълнения; 
1.В правилата за кандидатстване в II, т.10 Председателя на Постоянна комисия по 

програми с европейско и национално финансиране, европейско сътрудничество да се замени с 
Председателя на Общински съвет – Враца. 
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2. В правилата за кандидатстване в V, т.3.2 да придобие следния вид: „проверка на място 
с участието на експерти от общинска администрация за качеството на изпълнение на проекта, 
съответствието на извършените дейности с одобрения проект, съответствието на количествата 
на вложените материали, оборудване и др. с посочените в разходооправдателните 
документи/фактури/, за което комисията изготвя протокол-образец”. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 93 

 
ОТНОСНО: Приемане на Правила за кандидатстване по Проект „Малки 

граждански инициативи 2012” 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

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

РЕШИ: 
 

1.Обявява Конкурс за подбор на проекти по Проект „Малки граждански инициативи 
2012” на Общински съвет – Враца. 

2.Приема Правила за кандидатстване по Проект „Малки граждански инициативи 2012”. 
3.Възлага на Постоянната комисия по програми с европейско и национална 

финансиране, европейско сътрудничество да приеме, оцени и извърши подбор на постъпилите 
проектни предложения съобразно критериите, приети от Общински съвет – Враца в срок до 
31.05.2012 година. 

4.Възлага на председателя на Общински съвет – Враца да внесе докладна записка и 
проект за решение в Общински съвет – Враца за одобрение на Списък на класираните проектни 
предложения на първото редовно заседание след извършване на подбора. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ №93 
ЗА – 25 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №93 
 

                             
           гр.Враца ул. „Стефанаки Савов”, 6; тел.: 092 66 33 75; e-mail: obsavet@vratza.bg 

 
ПРАВИЛА 

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЕКТ „МАЛКИ ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ 2012” 
 

І.Цел на проекта: Разработване и утвърждаване на социални практики в грижата за 
опазване, възстановяване и обогатяване на околната среда. 

ІІ.Изисквания за кандидатстване: 
1.Допустими кандидати: 
 инициативни комитети на граждани, сформирани във връзка с изпълнение на проекта; 
 управителни съвети на етажна собственост по чл.10, т.2 от Закона за управление на 

етажната собственост. 
2.Допустими дейности/проекти: 
 подобряване на инфраструктурата в междублокови пространства и общи зелени 

площи; 
 създаване/възстановяване и оборудване на зони за отдих; 
 изграждане/ремонт на детски площадки и спортни съоръжения; 
 изграждане/възстановяване, залесяване и зацветяване на терени, предназначени за 

зелени площи; 
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 изграждане на алеи и тротоари; 
 други дейности, свързани с подобряване на градската среда. 
3.Недопустими дейности/проекти: 
 интервенции върху инфраструктура, частна собственост; 
 генериращи приходи /търговска и стопанска дейност/; 
 предложени от управителен съвет на етажна собственост без регистрация по чл.44 от 

Закона за управление на етажната собственост. 
4.Допустими разходи: 
 за посадъчен материал; 
 за градинско оборудване; 
 за външни спортни съоръжения; 
 за детски съоръжения; 
 за строителни материали. 
5.Недопустими разходи за: 
 за труд; 
 за наеми на помещения; 
 за комуникационни средства; 
 за транспортни средства; 
 за ел.енергия и вода; 
 за командировки. 
6.Срок за кандидатстване по проекта: 18.05.2012 година. 
7.Продължителност на проекта: до 3 месеца от одобрението на проектното предложение 

от Общински съвет – Враца. 
8.Максимална стойност на проектното предложение: 3 000 лева. 
9.Документи за кандидатстване с проектно предложение: 
 Формуляр по образец; 
 Декларация за възстановяване на средствата по проекта; 
 Количествено-стойностна сметка; 
 Протокол за учредяване на инициативен комитет, управителен съвет на етажна 

собственост; 
 Документ за регистрация по Закона за управление на етажната собственост; 
 Списък с имената и подписите на участниците в проекта. 
10.Място и ред за подаване на проектното предложение: Проектното предложение се 

подава с Придружително писмо в Информационен център при Общинска администрация – 
Враца, адресирано до председателя на Общински съвет – Враца, всеки работен ден от 9.00 до 
12.00 часа и от 14.00 до 17.00 часа от 17.04. до 18.05.2011 г. 

ІІІ.Методика за оценка и подбор на проектните предложения. 
Етап 1: Оценка на административното съответствие. 
Оценката на административно съответствие включва проверка на: 
1.1. наличие на Формуляр за кандидатстване, отговарящ на образеца, публикуван с 

настоящите Правила за кандидатстване; 
1.2. формулярът за кандидатстване е попълнен съгласно изискванията и всяка една от 

точките във формуляра съдържа цялата информация, необходима за оценка на проектното 
предложение; 

1.3. всички документи, упоменати в Правилата за кандидатстване, са представени 
съгласно изискванията. 

ВАЖНО! 
При неясноти по подадените документи комисията може да изиска допълнителна 

информация и документи, уточняващи или удостоверяващи информацията, подадена в 
проектното предложение. 

След приключване на етапа на оценка на административно съответствие комисията 
уведомява всички кандидати за резултатите от оценката на този етап. 

Етап 2: Оценка на техническото съответствие. 
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„Оценка на техническото съответствие” е оценката по същество на проектните предложения, 
която се извършва в съответствие с предварително оповестените критерии. 

1.Проектните предложения се оценяват от всеки член на комисията чрез попълване на 
оценителна карта по зададените критерии с точки от 1 до 10. За всеки критерий е определена 
относителна тежест. Комплексната оценка на всеки член на комисията се получава по 
зададената формула. Крайният резултат за оценка на проектното предложение е средно 
аритметично от сбора на комплексните оценки на членовете на комисията. 

2.Формула за комплексна оценка: 
К = 3,0А + 2,0Б + 1,5В + 1,5Г + 1,0Д + 1,0Е, където: 
К е получената комплексна оценка по зададените критерии и тяхната относителна 

тежест; 
А е оценка на ефективността на проекта съобразно нуждите на потенциалните 

потребители с относителна тежест в комплексната оценка – 3,0 
Б е оценка на естетическото оформление на обекта, представен в проекта с относителна 

тежест в комплексната оценка – 2,0 
В е оценка на очаквания екологичен ефект след изпълнението на проекта с относителна 

тежест в комплексната оценка – 1,5 
Г е оценка на методиката за изпълнение и организационната осигуреност на проекта с 

относителна тежест в комплексната оценка – 1,5 
Д е оценка на устойчивостта на проекта съобразно предвидените мерки за дългосрочна 

поддръжка и експлоатация на обекта с относителна тежест в комплексната оценка – 1,0 
Е е брой участници, привлечени в изпълнението на проекта с относителна тежест в 

комплексната оценка – 1,0 
3. Проектните предложения се оценяват и класират в низходящ ред съобразно 

получената оценка, като за финансиране се одобряват всички или част от проектите по реда на 
класирането до изчерпване на предвидения финансов ресурс, предвиден с Бюджет 2012 на 
Община Враца. 

 
ІV.Процедура по одобряване на проектните предложения: 
1.Допуснатите проектни предложения се оценяват и класират от Постоянната комисия 

по програми с европейско и национално финансиране, европейско сътрудничество по обявената 
методика от 21.05. до 31.05.2012 г. 

2.Председателят на Постоянната комисия по програми с европейско и национално 
финансиране, европейско сътрудничество внася до председателя на Общински съвет – Враца в 
срок до 31.05.2012 г. следните документи: 

 Протокол за оценка на административното съответствие; 
 Протокол за оценка на техническото съответствие; 
 Списък на класираните проектни предложения; 
 Списък на некласираните проектни предложения; 
 Всички постъпили проектни предложения за архивиране. 
3.Председателят на Общински съвет – Враца внася Проект за решение за одобрение 

Списъка на класираните проекти на първото свикано редовно заседание. 
4.Списъкът на одобрените от Общински съвет - Враца проектни предложения се обявява 

в един местен ежедневник и на Интернет страницата на Община Враца. 
5.Изпълнението на проектите стартира от датата на обявяването на Списъка на 

одобрените от Общински съвет – Враца проектни предложения.  
V.Процедура за получаване и отчитане на финансови средства: 
1.В едномесечен срок от датата на обявяване от Общински съвет – Враца на Списъка на 

одобрените проектни предложения упълномощеното лице от инициативния 
комитет/управителния съвет заявява и в 3-дневен срок получава сумата по проекта от касата на 
Община Враца. 

2.След приключване на дейностите по проекта, но не по-късно от срока, определен в 
т.ІІ.7. от Правилата за кандидатстване по Проект „Малки граждански инициативи 2012”, 
упълномощеното лице от инициативния комитет/управителния съвет представя Отчет за 
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извършените дейности, авансов отчет /бланка, предоставена от касата на Община Враца/ и 
фактури, издадени на името на Община Враца, в Общински съвет – Враца до председателя на 
Постоянната комисия по програми с европейско и национално финансиране, европейско 
сътрудничество. 

3.Председателят на Постоянната комисия по програми с европейско и национално 
финансиране, европейско сътрудничество свиква комисията за проверка и одобрение на: 

3.1. разходооправдателните документи по т.2; 
3.2. проверка на място с участието на експерти от общинска администрация за 

качеството на изпълнение на проекта, съответствието на извършените дейности с одобрения 
проект, съответствието на количествата на вложените материали, оборудване и др. с 
посочените в разходооправдателните документи/фактури/, за което комисията изготвя 
протокол-образец. 

4.След извършената проверка председателят на комисията подписва одобрените 
документи и ги внася в касата на Община Враца. 
 
 

                        
                            гр.Враца ул. „Стефанаки Савов” 6, тел.: 092 66 33 75, e-mail: obsavet@vratza.bg 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

за условията, при които средствата по Проект „Малки граждански инициативи 2012” се 

възстановяват 

 

Подписаният                            _____   , с 

ЕГН                                   , адрес                                  ____               , в 

качеството си на представляващ                                                                         __________ 

по Проект „Малки граждански инициативи 2012” на Общински съвет – Враца 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

 1. Получените средства по проекта ще се използват само за дейностите, посочени в 

Правила за кандидатстване по Проект „Малки граждански инициативи 2012”. 

 2. В случай, че са извършени разходи извън допустимите по Проект „Малки граждански 

инициативи 2012” същите остават за сметка на кандидатстващата институция.  

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

Дата     

 

Декларатор: 
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               гр.Враца ул. „Стефанаки Савов” 6, тел.: 092 66 33 75, e-mail: obsavet@vratza.bg 
  

ФОРМУЛЯР 
ПО ПРОЕКТ „МАЛКИ ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ 2012” 

  
  

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА  

1. Наименование на проекта 
  

2. Кандидат 
  

3. Лице за контакт, адрес, телефон   

4. Цел на проекта   

5. Подробно описание на проектните дейности   

6. Обосновка за ефикасността на проекта съобразно нуждите на 
потенциалните потребители 

  

7. Обосновка на търсения чрез реализация на проекта екологичен 
ефект 

  

8. Устойчивост и последваща експлоатация - описание на 
предвидените мерки за дългосрочна поддръжка  

  

9. Брой на участниците, привлечени в изпълнението на проекта   

10. Описание на участието на кандидата в изпълнение на проекта 
/пример: съфинансиране, труд, материали, оборудване и др./ 

  

11. Стойност на проекта   
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IІ.ХАРАКТЕРИСТИКА НА МЯСТОТО НА ИНТЕРВЕНЦИЯ ПРЕДИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА 

Площ в m2 - 

Местоположение: 

Снимки на мястото на интервенция преди изпълнението на проекта  

Описание на актуалното състояние: 

IІІ.ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И МЕТОДИКАТА ЗА ТЯХНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ 
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ДЕЙНОСТ МЕТОДИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  
ІV. ПРИЛОЖЕНИЯ  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
Инициативен комитет/Управителен съвет  
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
               /....................................../  
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7.Предложение за решение по молба на Силвия Петкова Костова с вх. № 94-00-
85/20.01.2012 г. 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 
Изказа се: Кр.Ангелов. 
Направи се предложение Общински съвет – Враца да предложи опрощаване на публични 

задължения и в решението вместо „не предлага” да се запише „предлага”. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 18 
ПРИТИВ – 7 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 7 

Р Е Ш Е Н И Е  № 94 
 
ОТНОСНО: Предложение за решение по молба на Силвия Петкова Костова с Вх. № 

94-00-85/20.01.2012 г. 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, във връзка с чл.9 от Указ 2773 на ДС от 23.12.1980 г. и чл.98 

т.12 от Конституцията на Република България 
 

РЕШИ: 
 

Изразява мотивирано предложение, с което ПРЕДЛАГА опрощаване на  публични 
задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ в 
размер на 2668,11 лв. от които главница – 1293,78 лв. и лихва към датата на съставяне на акта в 
размер на  1374,33 лв. по разпореждане № РА-717/03.11.2011 г. на Силвия Петкова Костова, 
живуща в гр.Враца, ж. к. „Дъбника”, бл. „Орбита” № 5, ет.3, ап.1. 

Мотиви: 
Поради изпълнение на особените изисквания на Конституцията и Законите в Република 

България за опрощаване на публичните вземания са единствено в правомощията на Президента 
на Република България. Опрощаването се извършва при установяване на липса на собственост 
и липса на средства за осигуряване на жизнен минимум, и при изключително тежко материално 
положение. При извършената проверка се установи, че лицето няма недвижима собственост, 
съгласно удостоверение за декларирани данни към 31.01.2012 г. на Дирекция „МДТ в Община 
Враца. Декларирания доход от 500 лева не може да осигури жизнения минимум за нормално 
отглеждане на две деца и допълнителни удръжки от тези средства за възстановяване на 
задължението би поставило това семейство в крайно затруднено положение. 

На основание гореизложените мотиви Общински съвет – Враца прави предложение за 
опрощаване на посочените задължения. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ №94 
ЗА – 24 
ПРОТИВ – 2 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 6 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №94 
 

8.Предложение за решение по молба на Гергана  Красимирова Йорданова с вх. № 
94-00-119/20.01.2012 г. до президента на Република България за опрощаване на публични 
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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 
Изказа се: Кр.Ангелов. 
Направи се предложение Общински съвет – Враца да предложи опрощаване на публични 

задължения и в решението вместо „не предлага” да се запише „предлага”. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 18 
ПРИТИВ – 7 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 9 

Р Е Ш Е Н И Е  № 95 
 
ОТНОСНО: Предложение за решение по молба на Гергана  Красимирова 

Йорданова с Вх. № 94-00-119/20.01.2012 г. 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, във връзка с чл.9 от Указ 2773 на ДС от 23.12.1980 г. и чл.98 

т.12 от Конституцията на Република България 
 

РЕШИ: 
 

Изразява мотивирано предложение, с което ПРЕДЛАГА опрощаване на  публични 
задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ в 
размер на 1945,70 лв. от които главница – 1055,76 лв. и лихва към датата на съставяне на акта в 
размер на  889,94 лв. по разпореждане № РА-757/09.11.2011 г. на Гергана Красимирова 
Йорданова, живуща в гр.Враца, ж. к. „Дъбника”, бл. 10, вх. Г, ап. 89.  

Мотиви: 
Поради изпълнение на особените изисквания на Конституцията и Законите в Република 

България за опрощаване на публичните вземания са единствено в правомощията на Президента 
на Република България. Опрощаването се извършва при установяване на липса на собственост 
и липса на средства за осигуряване на жизнен минимум, и при изключително тежко материално 
положение. При извършената проверка се установи, че лицето няма собственост, съгласно 
удостоверение за декларирани данни към 26.03.2012 г. на Дирекция „МДТ в Община Враца. 

На основание гореизложените мотиви Общински съвет – Враца прави предложение за 
опрощаване на посочените задължения. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ №95 
ЗА – 20 
ПРОТИВ – 3 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 10 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №95 

 
9.Предложение за решение по молба на Дорина Димитриевна Петрова с вх. № 94-

00-117/20.01.2012 г. 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 
Изказа се: Кр.Ангелов. 
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Направи се предложение Общински съвет – Враца да предложи опрощаване на публични 
задължения и в решението вместо „не предлага” да се запише „предлага”. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 18 
ПРИТИВ – 5 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 10 

Р Е Ш Е Н И Е  № 96 
 
ОТНОСНО: Предложение за решение по молба на Дорина Димитриевна Петрова с 

Вх.№ 94-00-117/20.01.2012 г. 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, във връзка с чл.9 от Указ 2773 на ДС от 23.12.1980 г. и чл.98 

т.12 от Конституцията на Република България 
 

РЕШИ: 
 

Изразява мотивирано предложение, с което ПРЕДЛАГА опрощаване на  публични 
задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ в 
размер на 3617,01 лв. от които главница –1993,11 лв. и лихва към датата на съставяне на акта в 
размер на  1623,90 лв. по разпореждане № РА-766/10.11.2011 г. на Дорина Димитриевна 
Петрова, живуща в гр.Враца, кв.Медковец, ул. „Три уши” № 14.   

Мотиви: 
Поради изпълнение на особените изисквания на Конституцията и Законите в Република 

България за опрощаване на публичните вземания са единствено в правомощията на Президента 
на Република България. Опрощаването се извършва при установяване на липса на собственост 
и липса на средства за осигуряване на жизнен минимум, и при изключително тежко материално 
положение. При извършената проверка се установи, че лицето няма собственост, съгласно 
удостоверение за декларирани данни към 31.01.2012 г. на Дирекция „МДТ в Община Враца. 

На основание гореизложените мотиви Общински съвет – Враца прави предложение за 
опрощаване на посочените задължения. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ №96 
ЗА – 20 
ПРОТИВ – 6 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 7 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №96 

 
10.Приемане на наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане 

на спортните клубове в община Враца  
         Докладва: Ангел Иванов 
         Общински съветник 

 Поради отсъствие на вносителя докладната записка представи г-н Момчил Калистратов 
– зам.председател на ПК по спорт и туризъм. 
 Изказа се: М.Николова. 
 Направи се предложение в т.2 от проекта за решение вместо „Дирекция „Образование, 
култура, спорт и туризъм” се запише „Кмета на Община Враца”. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 31 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  - няма. 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 97 
 
ОТНОСНО: Приемане на наредба за условията, реда и критериите за финансово 

подпомагане на спортните клубове в община Враца 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
 

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

РЕШИ: 
 

1. Приема Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на 
спортните клубове в Община Враца.  

2. Възлага на Кмета на Община Враца да предприеме необходимите действия по нейното 
прилагане. 
 

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО 
ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА ВРАЦА 

 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл.1. С тази наредба се определят условията, реда и критериите за отпускане и разпределение 
на финансови средства от Община Враца за финансово подпомагане на спортните клубове. 
Чл.2. Средствата се предоставят на спортни клубове развиващи следните видове дейност - 
детско - юношески спорт и спорт за всички, учебно - тренировъчна и състезателна дейност, 
високо спортно майсторство, както и за закупуване на спортна екипировка, уреди и 
съоръжения, участия. 
Чл.З. Размерът на финансовото подпомагане за спортните клубове е на база постигнатите 
спортно-технически резултати от състезателите и отборите, обхвата възрастови групи от 
занимаващи се, спортна база и за развитие, както и степента на участие в общинските , 
държавните и международните прояви и се изчислява въз основа на критериите, разписани в 
чл.13 и по методиката по Приложение № 1 и Раздел IV от настоящата наредба. 
Чл.4. Община Враца подпомага спортни клубове, които са със седалище на територията на 
Общината. 
Чл.5. Общинският съвет приема Общинска програма за развитието и насърчаване    на    
Физическото    възпитание    спорта    и    социалния туризъм, съгласно чл.59, ал.4 от Закона за 
физическо възпитание и спорта. 
 

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ 
 
Чл.6.    Спортните    клубове,        кандидатстващи    за    финансово подпомагане  от  Община 
Враца,  трябва  да  отговарят  на следните условия: 
1.   Да са  вписани  в  Централният регистър  на Министерство  на Правосъдието    като    
юридически    лица    с    нестопанска    цел    за осъществяване   на   общественополезна   
дейност   и   в   Националния регистър на спортните организации на Министерството на 
физическото възпитание и спорта; 
2.  Да имат валидно членство в съответната лицензирана спортна федерация и да са вписани в 
централния регистър на Министерството на физическото възпитание и спорта; 
3. Да водят активен тренировъчен процес и да участват в състезания, включени от съответната 
спортна федерация  в държавния спортен календар и в мероприятия от общинския спортен 
календар; 
4. Да нямат финансови задължения към общината и държавата; 
5.  Да    водят    отчетност   според    изискванията    на    Закона    за счетоводството и 
Националния счетоводен стандарт. 
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Чл.7. Право на финансово подпомагане имат спортните клубове по смисъла на чл.11 от Закона 
за физическото възпитание и спорта. 
Чл.8. Право на финансово подпомагане от Община Враца имат спортни клубове, които имат 
треньори с професионална правоспособност и квалификация, съобразена с изискванията на 
МФВС. 
Чл.9. В годината на кандидатстване за финансиране , спортните клубове трябва да са 
регистрирани и развивали дейност минимум една година преди това. 
Чл.10. Не се подпомагат спортни клубове, на които Община Враца е отдала за ползване 
стопански обекти, приходите от които остават за клуба и на клубове, осигурили си дългосрочна 
издръжка от спонсори, чрез получени срещу това стопански обекти или общинска земя, 
съгласно стратегията за развитието и подпомагането на физическото възпитание и спорта в 
Община Враца. 
Чл.11. Не се подпомагат спортни клубове, регистрирани като търговски дружества. 
Чл.12. Не се подпомагат спортни клубове, регистрирани по Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза. 
 

III. КРИТЕРИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ 
 
Чл.13. Критериите за подпомагане дейността на спортните клубове са както следва: 
   (1) Постигнати резултати в Международния спортен календар /МСК/ и Държавния спортен 
каледар /ДСК/ за предходната година въз основа на броя на: 
1.   Състезателите   на   спортните   клубове,   участвали   и   класирани   в Европейски и 
Световни първенства за предходната година; 
2.   Състезателите   на   спортните   клубове,   участвали   и   класирани   в Държавните 
първенства за предходната година; 
3.   Състезателите   на   спортните   клубове,   участвали   и   класирани   в Международни 
първенства за предходната година; 
(2) Стимулиране развитието на Детско - юношеския спорт в гр. Враца - обхват на състезатели и 
отбори по възрастови групи на спортните клубове взели участие в Държавните първенства през 
предходната година.  
(3) Организиране и провеждане на традиционни   за Община Враца спортни прояви от 
Врачанските спортни клубове. 
(4) Критерий за конкурентност - в  отборните и индивидуалните спортове. 
 
IV. МЕТОДИКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ 

ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ 
 

Чл.14.Общата сума на средствата за спортните клубове утвърдени с бюджета на Община Враца 
за текущата година, се разделя на сумата получена от сбора на точките на всички спортни 
клубове по Приложение № 1 от настоящата наредба, като по този начин се получава 
себестойността на една точка. 

 
V. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

 
Чл.15.Община Враца подпомага спортни клубове отговарящи на условията и критериите 
приети от Наредбата и утвърдени от Общинския съвет. 
Чл.16. Спортни клубове желаещи да получат финансови средства от Община Враца подават 
заявление до Дирекция  “Образование, култура, спорт и туризъм” в срок до 31.12. на 
предходната година. Заявлението за финансиране, следва да бъде придружено от: 
1. копие от съдебно решение; 
2. удостоверение за актуално правно състояние; 
3. удостоверение   за   лицензия,   издадено   то   Министерството   на физическото възпитание и 
спорта; 
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4. удостоверение    за    регистрация    в    Централния    регистър    на Министерство на 
правосъдието; 
5. декларация  за  изградена     система   за  финансово  управление  и контрол; 
6. регистрация по БУЛСТАТ; 
7. годишна програма за спортно развитие, утвърдена от Управителния съвет на спортния клуб; 
8. удостоверение  издадено  от  компетентните  органи   за  липса  на задължения към 
държавата и общината; 
9.  документи по чл.8 от Наредбата; 
10. оценка на спортите резултати по образец съгласно Приложение № 2 и Приложение № 3 от 
настоящата наредба; 
11. попълнен формуляр за окончателно разпределение на точките по образец съгласно 
Приложение № 4 от настоящата наредба. 
Чл.17.(1) Дирекция „ Образование, култура, спорт и туризъм” при Община Враца изготвя 
списък на одобрените спортни клубове и размера на финансовите средства за текущата година. 
(2) Размерът на финансовите средства се гласува с бюджета на Община Враца всяка календарна 
година. 
Чл.18.(1) Условията за финансово подпомагане от Община Враца по реда на тази наредба, 
целесъобразното разходване на предоставените финансови средства и тяхното отчитане, както 
и взаимните задължения и отговорности се уреждат с договор. 
(2) В договора се посочват банковата сметка, по която да бъдат преведени средствата, лицето 
което има разпоредителни права върху сметката, както и правата, задълженията и 
отговорностите на страните по договора. 
 

VI. ПРОЦЕДУРА И РЕД ЗА ОТЧИТАНЕ 
КОНТРОЛ И САНКЦИИ 

 
Чл.19. Спортните клубове, които са получили средства от общинския бюджет отчитат и 
доказват пред Община Враца целесъобразността на разходваните средства, съгласно 
изискванията на Закона за счетоводството и Закона за финансовото управление и контрол в 
публичния сектор - чл.2 ал.2 т.8. 
Чл.20.(1) Община   Враца, чрез Дирекция „ Образование, култура, спорт и туризъм” и 
"Финанси, икономически анализи, местни приходи и общинска собственост" упражнява 
контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от Общината, като има право да 
изисква всички необходими счетоводни документи, информация за дейността и да извършват 
проверка на място. 
(2) Отпуснатите финансови средства, следва да бъдат пряко свързани с дейността на съответния 
спортен клуб. 
(3)  Спортни клубове, които използват финансовите средства не по предназначение,   ги   
възстановяват   в   пълен   размер   заедно   с   лихва, определена    според    основния    лихвен    
процент    към    момента    на предоставянето на средствата. 
Чл.21.(1) Спортните клубове отчитат разходването на финансовите средства до 31.12. на 
текущата година. 
(2) Спортни клубове, които не са отчели получените по реда на тази наредба средства до 31.12. 
на текущата година нямат право на финансово подпомагане от Община Враца за следващата 
календарна година. 
(3) Спортни клубове, кандидатстващи за финансови средства чрез недобросъвестно 
представени документи и неверни декларации по раздел IV, чл.16, се лишават от финансово 
подпомагане за следващата календарна година 
Чл.22. Спортните клубове получили финансова помощ,подлежат на финансов одит от отдел 
„Вътрешен одит" на Община Враца. 

 
VІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл.23.Тази Наредба не се прилага за следните видове спортни клубове:  
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- спортни клубове за хора с увреждания; 
- професионалните    и    непрофесионалните     футболни     клубове; 
- колективни спортове, участващи в професионални лиги. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Механизъм за оценка на спортните резултати: 
 
По раздел III, чл.13, ал.1 
 
т. 1. Всеки клуб може да отчете класиране от Международния спортен календар както следва: 
 
ТАБЛИЦА 1 

Вид първенство Мъже, Жени Юноши, Девойки, 
Младежи 

Олимпийски игри  До Х-то място  До Х-то място 
Световни първенства  До VІІІ-мо място  До VІІІ-мо място  
Европейски първенства  До VІ-то място  До VІ-то място  
 
т. 2. Когато с едно участие се отчетат две класирания се взема по-доброто. 
т. З. Спортен клуб, подготвил състезател - участник в Олимпийски игри, Световни и 
Европейски първенства, получава еднократно за всеки състезател точки както следва: 
 

Вид първенство Мъже/Жени Юноши/Девойки 
Младежи 

Олимпийски игри  80 60 
Световни първенства 50 40 
Европейски първенства 30  20 

                 
т. 4. Класирането на състезателите от съответните спортни клубове в Международния спортен 
календар се оценява според Таблица 2. 
 
ТАБЛИЦА 2 

Класиране Световни първенства Европейски първенства Олимпийски игри Международни първенства 

 
 

м. ж. юн./ д. 
младежи 

юн./ д. 
младежи 

м./ ж. юн./ д. 
младежи 

м. /ж. юн./д. 
младежи 

м./ ж. 

I  245  125  100  200  250 500  85  150  
II  215  105  80  170  225 450  65  120  
III  195  90  75  150  200 400  60  100  
IV  180  80  65  135  175 350  50  85  
V  160  75  60  110  160 325  45  60  
VI  150  70  55  100  150 300  40  50  
VII  130  60  -  -  135 275  -  -  
VIII  120  50  -  -  125 250  -  -  
IX  -  -  -  -  120 225  -  -  
Х  -  -  -  -  100 200  -  -  
 
т. 5. Всеки спортен клуб има право да отчете най-много по 2 /две/ индивидуални класирания по 
избор за всеки свой състезател независимо в коя възрастова група и в кое Държавно първенство 
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- индивидуално или отборно е взел участие. За колективните спортове се признава и 
класирането в първенство за Националната купа. Точките се оценяват по Таблица 3. 
 
ТАБЛИЦА З 

Държавно първенство 
Класиране Деца юн. д. мл. в. юн. д. ст. в. Младежи Мъже и жени 

I  45  55  68  75  90  
II  35  43  53  60  75  
III  33  41  50  57  70  
IV  29  35  43  48  65  
V  25  30  37  42  60  
VI  21  26  32  36  50  
VII  19  23  28  34  45  
VIII  18  22  26  32                    |40  
IX  16  20  24  30  35  
Х  15  18  23  28  30  
XI  14  17  21  27  -  
XII  13  16  20  26  -  
XIII  12  15                           18  -  -  
XIV  11  14                          |17  -  -  
XV  10  13  16  -  -  
XVI  9  12  15  -  -  

 
ТАБЛИЦА  З а 

Зонални първенства 
Класиране Деца юн. д. мл. в. юн. д. ст. в. Младежи Мъже и жени 

I  12 15 18 21 24 
II  11  14 17 20 23 
III  10  13 16 19 22 
IV  9  12 15 18 21 
V  8  11 14 17 20 
VІ  7  10 13 16 19 

 
т. 5.1. За спортните игри се начисляват точки на всички състезатели по отделно от отбора 
основни и резерви, но не повече от 14 души. 
 
т. 5.2. При преминаване на състезател от един Врачански спортен клуб в друг Врачански 
спортен клуб, двата клуба получават по 50% от точките за съответното постижение за първата 
година след преминаването. Съответното преминаване се удостоверява писмено от съответната 
спортна федерация. 
 
По раздел ІІІ, чл.13, ал. 2  
т. 1. Резултатът от набраните точки от Държавните първенства на съответния спортен клуб е в 
зависимост от обхванатите /броя/ спортисти, възрастови групи и отбори, взели участие в 
състезанията от Държавния спортен календар. 
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т. 2. Отчитането на обхванатите възрастови групи става с коефициент за обхват в 4 групи за 
всеки пол както следва: 
 
За 1 в-ва група        - 1                          За 5 в-ви групи        - 1,20 
За 2 в-ви групи        - 1,05                     За 6 в-ви групи        - 1,25 
За 3 в-ви групи        - 1,10                    За 7 в-ви групи        - 1,30 
За 4 в-ви групи        - 1,15                     За 8 в-ви групи        - 1,35 
 
С   този   коефициент   за   обхват   се   умножават   само   точките   от Държавния спортен 
календар. 
т.З. Броят на възрастовите групи се удостоверява по заверената картотека от съответната 
спортна федерация. 
Броят на състезателите във всяка група да отговаря на норматива на сътветната спортна 
федерация. Същите трябва да са участвали в състезания от Държавния спортен календар. 
т.4. Полученият общ сбор от точки по таблица 2 и таблица 3 на всеки спортен клуб се 
умножават с коефициент за олимпизъм, който спортния клуб получава: 
 
За олимпийски спортове и дисциплини             - 2,00 
За неолимпийски спортове и дисциплини         - 1,00 
 
т.5. Полученият общ сбор от точки по таблица 2 и таблица З на всеки спортен клуб, на който не  
е предоставена възможност да ползва общинска или държавна спортна база без да заплаща 
наем за състезателно - тренировъчната си дейност, се умножава с коефициент 1,20. 
 
По раздел III чл.13, ал.З  
т.1. Спортни клубовете, които организират и провеждат спортни прояви на територията на 
община Враца получават еднократно - 250 т. 
Тези точки не се умножават с коефициент, а се прибавят към крайния сбор. 
 
По раздел III, чл.13, ал.5 т.1 
Критерии и коефициенти за конкурентност при отборните и индивидуалните спортове, 
съобразно броя участващи отбори или състезатели, както следва: 
 
А. Отборни {колективни} спортове: 
До 6 участващи отбора - 1.00 
От 7 до 12 участващи отбора - 1.20 
Над 12 участващи отбора- 1.30 
 
Б. Индивидуални спортове : 
 

1. Коефициент за конкурентност на брой участници  
До 9 участника - 1.00 
От 10 до 20 участника - 1.20 
От 21 до 30 участника - 1.30 
Над 30 участника -1.50 
 

2. Коефициент за отборна конкурентност 
До 5 отбора - 1.00 
От 6 до 10 отбора - 1.20 
От 11 до 15 отбора - 1.30 
От 15 до 20 отбора - 1.40 
Над 21 отбора  -1.50 
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Приложение № 2 
 

ОЦЕНКА НА СПОРТНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ ОТ ДСК 
Спортен клуб ___________________________________    Вид спорт: _________________________ 

№ Име, презиме, фамилия ЕГН ДП – 
възр.група 

Дисциплина, категория, клас Класиране, 
място 

Начислени 
точки 

(Таблица 3) 

Коефициент за 
конкурентност 

Общо 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         
10.         
11.         
12.         
13.         
14.         
15.         
16.         
17.         
18.         
19.         
20.         
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Приложение № 3 

 
ОЦЕНКА НА СПОРТНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ ОТ МСК 

 
Спортен клуб ___________________________________    Вид спорт: _________________________ 

№ Име, презиме, фамилия ЕГН МП – 
възр.група 

Дисциплина, категория, клас Класиране, 
място 

Начислени 
точки 

(Таблица 2) 

Коефициент за 
конкурентност 

Общо 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         
10.         
11.         
12.         
13.         
14.         
15.         
16.         
17.         
18.         
19.         
20.         
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Приложение № 4 

 
ОКОНЧАТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТОЧКИТЕ НА СПОРТНИЯ КЛУБ 

 
 

 Точки по Приложение № 1 Коефициент за обхват 
(Раздел ІІІ, чл. 13, ал.2, т.2) 

Общо Приложение № 1 

Олимпийски дисциплини    
Неолимпийски дисциплини    

 
 

 Общо 
Приложение №  

1 

Общо 
Приложение № 

2 

Коефициент - 
база 

(Раздел ІІІ, чл. 
13, ал.2, т.5) 

Коефициент за 
олимп. 

(Раздел ІІІ,чл. 
13,ал.2, т.4) 

Допълнителни 
точки 

(Раздел ІІІ, чл. 13, 
ал.3, ал. 4, т.1 и т. 

2) 

Краен 
резулта

т 

Олимпийски 
дисциплини 

      

Неолимпийски 
дисциплини 

      

 
Приложено изпращам: 

1. Протоколи от крайно класиране от състезателити е и отборите, заверени с мокър печат на спортната федерация; 
2. Списък на картотекираните състезатели за предходната година, заверен с мокър печат от спортната федерация; 
3. Копие от удостоверение от регистър ЮЛНЦ на МП за определяне на дейността в обществена полза; 
4. Копие от удостоверение за вписване в регистъра на спортните клубове воден от МФВС; 
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ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 97 
ЗА – 33: Ант.Георгиев, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Г.Комитски, Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Зл.Карамелска, К.Динкова, К.Беков, К.Шахов, 
Кр.Донов, Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, М.Николова, М.Каменова, М.Кирилова, М.Драганов, 
М.Костов, М.Калистратов, Н.Найденова, П.Аврамова, Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, С.Илчева, 
Р.Тошева, Т.Василева, Х.Георгиева, Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 97 

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

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

      Докладва: д-р Антонио Георгиев 
      Общински съветник 
 
Изказаха се: д-р Емл.Кюркчийски и Х.Георгиева. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 98 

 
ОТНОСНО: Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца 

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

ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ 

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

РЕШИ: 
 

Отпуска еднократна финансова помощ на Милка Маринова Цекова – майка на Петрослав 
Цветанов Цеков в размер на 300 лв. /триста лева/. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 98 
ЗА – 33: Ант.Георгиев, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Г.Комитски, Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Зл.Карамелска, К.Динкова, К.Беков, К.Шахов, 
Кр.Донов, Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, М.Николова, М.Каменова, М.Кирилова, М.Драганов, 
М.Костов, М.Калистратов, Н.Найденова, П.Аврамова, Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, С.Илчева, 
Р.Тошева, Т.Василева, Х.Георгиева, Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 98 

 
12.Приемане Програмата за управление на Община Враца за Мандат 2012-2015 г. 
      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
 
Изказаха се: Кр.Донов, Т.Василева, Цв.Дамяновска, М.Николова, Х.Георгиева, д-р 

Ант.Георгиев, К.Беков и инж. Н.Иванов. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 99 
ОТНОСНО: Приемане на програма за управление на Община Враца за мандат 2012 

– 2015 г. 
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ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ 
 

РЕШИ: 
 

Не приема внесения проект за решение. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ №99 
ЗА – 15 
ПРОТИВ – 10 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 8 
НЕ СЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ №99 

 
13.Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Враца, приети на 

заседание, проведено на 27.12.2011г. 
      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
 
Изказаха се: Х.Георгиева и инж.Н.Иванов. 
По предложение на ПК по законосъобразност на актовете на общински съвет, актовете 

на кмета на общината, предотвратяване и установяване конфликт вносителя направи следните 
корекции в проекта за решение: 

1.В правните основания вместо „чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА” да се запише: „чл.21, ал.1, 
т.24 от ЗМСМА” и вместо „чл.92, ал1 от Правилник за дейността на Общински съвет – Враца, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация” да се запише: „чл.11, 
ал.3, т.24 от Правилник за дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация” 

2.В Приложение № 1, Решение № 22, в графа „Изпълнител” да се добави г-н Стоян 
Милчев и в графа „Изпълнение” да се допълни: „Одита на дружеството е включен в годишния 
план за вътрешни одити и ще бъде докладван след приключване”.  

3. В Приложение № 1, Решение № 44 и Решение № 45 в графа „Изпълнение” да се 
отрази, че решенията са влезли в сила. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 100 

 
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Враца 

приети на заседание проведено на 27.12.2011 г.   
 

ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ 
 
 На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.11, ал.3, т.24 от Правилника за организацията и дейността на Общински 
съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация 
 

РЕШИ: 
 
 Приема за сведение отчета за изпълнение на решенията на Общински съвет – Враца 
приети на заседание на 27.12.2011г.  
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ №100 
ЗА – 31 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №100 
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Приложение №1  

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА 
ПРИЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ВРАЦА ПРОВЕДЕНО НА 27.12.2011г.  

№ НА 
РЕШЕНИЕТО 

ОТНОСНО ИЗПЪЛНИТЕЛ ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
14/  

27,12,2011г.  
Приемане промяна в състава на постоянните комисии към 
Общински съвет – Враца за Мандат 2011-2015 

Йорданка Стоянова Прието за сведение и информация.  

15/  
27,12,2011г. 

Упълномощаване на представител на Общински съвет – 
Враца за член на Областен съвет за развитие на Област 
Враца 

Йорданка Стоянова Прието за сведение и информация. 

16/  
27,12,2011г. 

Упълномощаване на представител на Община Враца за 
участие в Общото събрание на „ВиК”ООД - Враца 

Йорданка Стоянова Прието за сведение и информация. 

17/  
27,12,2011г. 

Упълномощаване на представител на Община Враца за 
участие в Общото събрание на МБАЛ”Христо Ботев” – 
Враца 

Йорданка Стоянова Прието за сведение и информация. 

18/  
27,12,2011г. 

Упълномощаване на представител на Община Враца за 
участие в Общото събрание на „Екопроект” ООД – Враца  

Йорданка Стоянова Прието за сведение и информация. 

19/  
27,12,2011г. 

Упълномощаване на представител на Община Враца за 
участие в Общото събрание на „Свежест”ООД – Враца 

Йорданка Стоянова Прието за сведение и информация. 

20/  
27,12,2011г. 

Упълномощаване на представител на Община Враца за 
участие в Общото събрание на „Дружество за заетост” ООД 
– Враца  

Йорданка Стоянова Прието за сведение и информация. 

21/ 
 27,12,2011г. 

Удължаване срока на ликвидация на „Стоматологичен 
център – І” ЕООД /в ликвидация/ – Враца 

Св. Луканов 
Лев Митков 

Възлагане на продължение на дейността 
на ликвидатора на „Стоматологичен 
център І ” ЕООД (в ликвидация) Враца 

22/  
27,12,2011г. 

Вземане на решение за удължаване срока на предоставения 
безлихвен заем на общинско дружество „Център за кожно-
венерически заболявания” – Враца ЕООД (ЦКВЗ) 

Св. Луканов 
Лев Митков 
Стоян Милчев 

Решението е връчено на ръка на д-р 
Григор Томов за изпълнение.  
Отразено в Бюджета на Община Враца за 
2012г.  
Одита на дружеството е включен в 
годишния план за вътрешни одити и ще 
бъде докладван след приключване. 

23/  Откриване на процедура за провеждане на публичен подбор Нина Дакева Проведен първи етап на публичния 
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27,12,2011г. за избор на Управител на „БКС” ЕООД – Враца, собственост 
на Община Враца 

Мариела Делчева подбор за избор на Управител на БКС 
ЕООД Враца (за допустимост на 
кандидатите) на 13,01,2012г.  
представени  Бизнес задачи на 
„БКС”ЕООД –Враца до 17.00ч. на 
09.03.2012г. проведено заседание на 
комисията по публичен подбор на 
12,03,2012г., насрочено ново заседание 
на 19.03.2012г. 

24/  
27,12,2011г. 

Одобряване структурата и общата численост на общинска 
администрация – Враца  

Иван Жеков  Върната за ново обсъждане от областния 
управител на област Враца.  
Прието на ново обсъждане с решение № 
47/ 19.01.2012г.  

25/  
27,12,2011г. 

Приемане на корекции в План–сметка за разходите за 
поддържане на чистотата, сметосъбирането и 
сметоизвозването за Община Враца до края на  2011 г. 

Лев Митков Прието за сведение и контрол.  

26/ 
27,12,2011г. 

Приемане на План-сметка за Дейност „Чистота” за 2012 
година 

Лев Митков Прието за сведение и контрол.  

27/ 
 27,12,2011г. 

Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги и права на територията на Община Враца 

Лев Митков Прието за сведение и контрол.  

28/  
27,12,2011г. 

Попълване на възникналия временен недостиг на                         
средства за финансиране на местните дейности 

Лев Митков Изпълнено. Ползване на заем от 
„Набирателна” сметка на Община Враца 
в размер на 400 000 лв.  

29/ 
27,12,2011г. 

Изразяване предварително съгласие за преминаване на 
линеен инфраструктурен обект, през поземлени имоти, 
общинска собственост, по чл.25, ал.4 и ал.5 във връзка с 
ал.3, т.1 от ЗСПЗЗ 

Арх. Д. Дилков Предстои провеждане на процедура по 
чл. 193 от ЗУТ.  

30/ 
27,12,2011г. 

Определяне на концесионер на концесия за услуга с 
предмет: управление и поддържане на имот, публична 
общинска собственост – Къща-музей „Андрей Николов”, 
актувана с АПОС № 1383/11.07.2008 г. 

Нина Дакева Подписан договор с концесионер от 
27,01,2012г. на стойност 693 лв.годишно 
за срок от 15 години и инвестиции на 
стойност 42000лв. за периода на 
договора.    

31/ 
27,12,2011г. 

Определяне на концесионер на концесия за услуга с 
предмет: управление и поддържане на имот, публична 

Нина Дакева Подписан договор с концесионер от 
28,01,2012г. на стойност 5350 лв. 
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общинска собственост – Подземен паркинг, пл. „Христо 
Ботев”, актуван с АПОС № 920/22.11.2005г. 

годишно за срок от 15 години и 
инвестиции на стойност 174 000лв. за 
периода на договора.    

32/ 
27,12,2011г. 

Отдаване под наем на имоти, публична общинска 
собственост 

Нина Дакева Предстои обявяване на тръжна 
процедура през м.март  2012г.  

33/ 
27,12,2011г. 

Осигуряване на съфинансиране по проект ИСКРА - 
Иновативен социален комплекс от резидентни алтернативи 

Виолета Божинова 
Лев Митков 

Сключен договор на 16,02,2012г. на 
стойност 2,6 млн.лв.  

34/ 
27,12,2011г. 

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. 

Ели Георгиева Предоставено на Поземлена комисия 
Враца за изпълнение на съдебното 
решение.  

35/ 
27,12,2011г. 

Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 
общинската част от недвижим имот – урегулиран поземлен 
имот УПИ Х-395, кв.60 по действащия Устройствен план на 
с.Згориград 

Нина Дакева Издадена заповед на кмета за определяне 
на купувач № 35/17,01,2012г. , подписан 
договор от 20,01,2012г. на стойност 
16 685лв. без ДДС.  

36/ 
 27,12,2011г. 

Изменение на Решение №1082/14.09.2011 Виолета Божинова 
Лев Митков 

Предстои подписване на анекс към 
договор и тече тръжна процедура за 
избор на  изпълнител на дейности по 
СМР.  

37/ 
 27,12,2011г. 

Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 
общинската част от недвижим имот - поземлен имот с 
идентификатор 12259.1020.382 по Кадастралната карта или 
УПИ V-124, кв.413, ЦГЧ  по действащия Устройствен план 
на гр.Враца.  

Нина Дакева Издадена заповед на кмета за определяне 
на купувач № 34/17,01,2012г. , подписан 
договор от 23,01,2012г. на стойност 
39 000 лв. без ДДС. 

38/ 
27,12,2011г. 

Продажба  на земя, частна общинска собственост, 
съставляваща  урегулиран поземлен имот – УПИ ІІ-46, кв.36, 
ж.к. „Дъбника”, гр.Враца (поземлен имот с идентификатор 
12259.1010.327  по Кадастралната картата)  в полза на 
собственика на  построена в него сграда. 

Нина Дакева Издадена заповед на кмета за определяне 
на купувач № 37/17,01,2012г. , изпратен 
на купувача с обратна разписка – 
неполучено.  

39/ 
 27,12,2011г. 

Учредяване право на строеж върху общинска земя, 
съставляваща УПИ ІV, кв.234-а, „Източна промишлена 
зона”, гр.Враца (поземлен имот с идентификатор 
12259.1021.184  по Кадастралната картата), за изграждане на 

Нина Дакева Издадена заповед на кмета № 
38/17,01,2012г. , направено плащане с 
фактура № 10/03,02,2012г. на стойност 
2 720лв., предстои подписване на 
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трафопост БКТП 10/0,4 kVA - обект от техническа 
инфраструктура 

договор след предоставяне на 
пълномощно  от ЧЕЗ.  

40/ 
 27,12,2011г. 

Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 
общинската част от недвижим имот – урегулиран поземлен 
имот УПИ ІІ99,71, кв.67, ж.к. река Лева по действащият 
Регулационен план на гр. Враца, одобрен с Решение № 
959/19.04.2011г. на Общински съвет Враца  

Нина  Дакева Издадена заповед на кмета за определяне 
на купувач № 36/18,01,2012г. , подписан 
договор от 02,02,2012г. на стойност 
11 400 лв. без ДДС. 

41/ 
 27,12,2011г. 

Управление на обект  - помещение в Зала за пневматична 
стрелба, предоставено за управление на Общинско 
предприятие „Спорт и туризъм” – Враца 

Явор Иванов Проведен втори търг на 21.02.2012г. . 
издадена заповед № 30/21,02,2012г. на 
управителя на ОП „Спорт и туризъм” 
Враца за определяне спечелил търга. 
Предстои подписване на договор на 
стойност 96 лева на месец.   

42/ 
 27,12,2011г. 

Допълване и актуализиране на Програмата за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2011г., 
относно  разпореждане с недвижими имоти частна 
общинска собственост 

Нина Дакева Не е приет проекта за решение.  

43/ 
 27,12,2011г. 

Безвъзмездно придобиване правото на собственост върху 
недвижим имот частна държавна собственост, 
представляващ  сграда Исторически музей, находяща се на 
пл. „Христо Ботев” №2, гр. Враца 

Нина Дакева Решението е изпратено в областна 
администрация за продължаване на 
процедурата.  

44/ 
27,12,2011г. 

Връщане на отпуснат заем.  Лев Митков Решението е влязло в сила. 

45/ 
 27,12,2011г. 

Допълнение към Решение № 3 по Протокол № 2/06.12.2011 
г. на Общински съвет – Враца 

Лев Митков Решението е влязло в сила. 

*на основание чл. 34, ал. 7 от ЗОС договорите за разпореждане с общинско имущество се вписват в Агенция по вписванията, Служба по вписванията 
по местонахождение на имота, поради което не се извеждат с номер в Община Враца.  
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14.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 ППЗР 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  № 101 

 
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 № 174/11.12.2010 г. 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. 62/10.08.2010 г. 

 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 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 дава съгласие 
да бъде предоставен на наследниците на Съботин Антов Маринов, поземлени имоти, находящи 
се в землището на с.Власатица, ЕКАТТЕ: 11555, както следва:  

Североизточната част от имот № 050027 в размер на 4,000 дка от общата площ – 5,280 
дка,  НТП – нива, Категория пета; 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 101 
ЗА – 33: Ант.Георгиев, Б.Ничев, Б.Стоев, 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.Каменова, М.Кирилова, М.Драганов, 
М.Костов, Н.Найденова, П.Аврамова, Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, С.Илчева, Р.Тошева, 
Т.Василева, Х.Георгиева, Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – 1: М.Николова. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 101 

 
15.Отдаване под наем и аренда на земеделски земи  от общинският поземлен фонд 

на основание чл.37п, ал.1, ал.2 при спазване на изискванията по чл.37и до чл.37о от 
Закона  за собствеността и ползване на земеделските земи /ЗСПЗЗ/. 

      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
 
При представяне на докладната записка и проекта за решение вносителя направи 

следното допълнение: В правното основание на проекта за решение да се добави „чл.37о”. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 102 
 
ОТНОСНО: Отдаване под наем и аренда на земеделски земи  от общинският 

поземлен фонд на основание чл.37о и чл.37п, ал.1, ал.2 при спазване на изискванията по 
чл.37и до чл.37о от Закона  за собствеността и ползване на земеделските земи /ЗСПЗЗ/   
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

РЕШИ: 
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I.На основание чл.37и, ал.3,т.1 от ЗСПЗЗ /Закон за собствеността и ползване на 

земеделските земи/ определя размера и местоположението на мерите и пасищата от ОПФ за 
общо и за индивидуално ползване в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни 
животни на територията на съответните землища, по списък на наличните пасища и мери, по 
населени места /Приложение № 1/; и по списък на земеделските стопани и отглежданите от тях 
животни, подали молби за ползване под наем на общински пасища, съгласуван с ОДБХ 
гр.Враца. (Приложение 2). 

ІІ. Определя размера на наемната площ на глава едър рогат добитък и еднокопитни – до 5 
дка и на глава дребен рогат добитък – до 2 дка, като конкретния размер по землища бъде в 
зависимост от наличните площи и броя на животните по подадените молби от земеделските 
стопани-животновъди, в съответствие с условията за поддържане на земята в добро земеделско 
и екологично състояние. 

ІІІ. На основание чл.37и, ал.3, т.2 във връзка с чл. 37и, ал.4 от ЗСПЗЗ определя правилата 
за ползването на мерите и пасищата на територията на общината, както следва:  

 т.1 Перспективен експлоатационен план за паша  
 т.2 Частите от мерите и пасищата, предназначени за общо и индивидуално 

ползване и тяхното разграничаване, 
 т.3 Частите от мерите и пасищата предназначени предимно за косене, 
 т.4 Прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите, 
 т.5 Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата, като 

почистване от храсти и друга нежелана растителност, противоерозионни мероприятия, 
наторяване, временни ограждения, 

Определя следните задължения на общината и на ползвателите за поддържането на 
предоставените под наем и аренда мери и пасища:  

а/ Задължения на общината: 
т.1 Да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери и пасища за извеждане на 

паша на притежаваните от земеделските стопани животни; 
  т.2 Да предоставя информация и методически указания на ползвателите относно 
необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата; 
  т.3 Да предостави заверено копие от списъка на земеделските стопани и отглежданите от 
тях животни на Общинска служба по земеделие гр.Враца.  

б/ Задължения на ползвателите:  
т.1 да са включени в списъка, съгласуван с ОДБХ гр.Враца и да заплатят размера на 

наема определен с решение на общински съвет за ползване на единица площ от пасищата и 
мерите-общинска собственост; 

т.2 Да ползват общинските мери и пасища, предоставени им за общо ползване 
единствено за паша на притежаваните от тях тревопасни животни; 

т.3 Да осигуряват свободен достъп до пасищата и мерите на всички тревопасни животни, 
отглеждани в населеното място, независимо от техния вид и възраст; 

т.4 Да не разорават мерите и пасищата и да не променят предназначението им; 
т.5Да почистват мерите и пасищата от нежелана храстовидна растителност, замърсяване, 

камъни, битови и строителни отпадъци и др.; 
т.6 Да провеждат борба с агресивни и устойчиви растителни видове /орлова папрат, 

магарешки трън, лопен, чемерика и др./; 
т.7 Да районират пашата, така че да се избягва преизпасването на тревостоя; 
т.8 Да окосяват прорасналата, неизпасана трева; 
т.9 Да не се палят сухи треви и храсти в пасището, да не опожарява и подпалва 

нежеланата тревна и храстовата растителност, както да изсича намиращите се върху отдадените 
под наем земи дървесни видове; 

т.10 Да опазват пасищата в близост до гори от навлизане на дървесна и храстовидна 
растителност; 
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т.11 При необходимост да се извършват пръскане със съответните разрешени и пуснати 
на пазара препарати за обезпаразитяване и наторяване. Да не ги наторява с изкуствени торове и 
с утайки от пречистени отпадни води. 

т.12 Да не се ограждат с какъвто й да е вид заграждения предоставените им мери и 
пасища; 

т.13 Пашата на животните да се извършва във времето от месец март месец до месец 
ноември; 

т.14 Да не се извършва паша нощем и без пастир; 
т.15 Да не се  извършва паша в горите, граничещи до пасищата; 
т.16 Да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата.  
 т.6 Ветеринарна профилактика. 

Състой се в извършването при необходимост пръскане със съответните разрешени и пуснати на 
пазара препарати за обезпаразитяване и наторяване.  

 т.7 Частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища, за засяване  с 
подходящи тревни смески, 

 т.8 построяване на навеси, 
 т.9 Въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси, 
 т.10 Охрана 
 т.11 Режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните дадености 

на топографски, почвени, климатични и други физически условия и на развитието на 
животновъдството на територията на общината, 

 т.12 Карта за ползването на мерите и пасищата по физически блокове, определени в 
Системата за идентификация на земеделските парцели         

ІV.Съгласно разпоредбите на чл.37о, ал.1 от ЗСПЗЗ /Закон за собствеността и ползване на 
земеделските земи/, Общинският съвет – Враца приема: 

 Годишен план за паша; 
 Съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и за индивидуално ползване, 
 Задължения на общините и на ползвателите за поддържането на мерите и пасищата, 

както следва:  
а/ Задължения на общината  

  т.1 Да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери и пасища за извеждане на 
паша на притежаваните от земеделските стопани животни; 
  т.2 Да предоставя информация и методически указания на ползвателите относно 
необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата; 
  т.3 Да предостави заверено копие от списъка на земеделските стопани и отглежданите от 
тях животни на Общинска служба по земеделие гр.Враца.  

б/ Задължения на ползвателите  
т.1 да са включени в списъка, съгласуван с ОДБХ гр.Враца и да заплатят размера на 

наема определен с решение на общински съвет за ползване на единица площ от пасищата и 
мерите – общинска собственост; 

т.2 Да ползват общинските мери и пасища, предоставени им за общо ползване 
единствено за паша на притежаваните от тях тревопасни животни; 

т.3 Да осигуряват свободен достъп до пасищата и мерите на всички тревопасни животни, 
отглеждани в населеното място, независимо от техния вид и възраст; 

т.4 Да не разорават мерите и пасищата и да не променят предназначението им; 
т.5Да почистват мерите и пасищата от нежелана храстовидна растителност, замърсяване, 

камъни, битови и строителни отпадъци и др.; 
т.6 Да провеждат борба с агресивни и устойчиви растителни видове /орлова папрат, 

магарешки трън, лопен, чемерика и др./; 
т.7 Да районират пашата, така че да се избягва преизпасването на тревостоя; 
т.8 Да окосяват прорасналата, неизпасана трева; 
т.9 Да не се палят сухи треви и храсти в пасището, да не опожарява и подпалва 

нежеланата тревна и храстовата растителност, както да изсича намиращите се върху отдадените 
под наем земи дървесни видове; 
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т.10 Да опазват пасищата в близост до гори от навлизане на дървесна и храстовидна 
растителност; 

т.11 При необходимост да се извършват пръскане със съответните разрешени и пуснати 
на пазара препарати за обезпаразитяване и наторяване. Да не ги наторява с изкуствени торове и 
с утайки от пречистени отпадни води; 

т.12 Да не се ограждат с какъвто й да е вид заграждения предоставените им мери и 
пасища; 

т.13 Пашата на животните да се извършва във времето от месец март месец до месец 
ноември; 

т.14 Да не се извършва паша нощем и без пастир; 
т.15 Да не се  извършва паша в горите, граничещи до пасищата; 

  т.16 Да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата. 
 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 102 
ЗА – 32: Ант.Георгиев, Б.Ничев, Б.Стоев, 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.Каменова, М.Кирилова, М.Драганов, 
М.Костов, Н.Найденова, П.Аврамова, Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, Р.Тошева, Т.Василева, 
Х.Георгиева, Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – 1: М.Николова. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1: С.Илчева. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 102 

 
16.Отдаване под наем на имоти публична и частна общинска собственост, 

представляващи земеделска земя с начин на трайно ползване –пасища, мери, ливади, 
ниви и друг вид земеделска земя в землищата на населените места на община Враца 

      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
 
При представяне на докладната записка и проекта за решение вносителя направи 

следното допълнение: В правното основание на проекта за решение след „чл.21, ал.2” да се 
добави „във връзка с а.1, т.8” и след „ЗСПЗЗ” да се допълни „чл.90, ал.3 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество”. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 103 

 
ОТНОСНО: Отдаване под наем на имоти публична и частна общинска собственост, 

представляващи земеделска земя с начин на трайно ползване –пасища, мери, ливади, 
ниви и друг вид земеделска земя в землищата на населените места на община Враца 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
 На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.4, чл.37и до 37о, 
чл.37п от ЗСПЗЗ, чл.90, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество и при мотиви, подробно изложени в докладната записка 

 
РЕШИ: 

  
 1.Разрешава да бъдат отдадени под наем чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 
5 години, при спазване разпоредбите на чл.37и – 37о от ЗСПЗЗ, утвърдени и приети с Решение 
№ 102 по Протокол № 9 от 27.03.2012 г. на Общински съвет – Враца, на основание чл.21, ал.1, 
т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.37п, и чл.90, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество – НРПУРОИ /приета с Решение № 292 от 
2008 г., изм. и доп. с Решение № 331 от 19.02.09 г. на Общински съвет – Враца/, пасища, мери, 
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ливади, ниви и др. вид земеделски земи от ОПФ, конкретизирани по местонахождение, НТП, 
категория, площ за всеки поземлен имот и първоначална тръжна цена, определена с Решение № 
643 по Протокол № 51 от 04.05.2010 г., Решение № 693 по Протокол №55 от 26.06.2010 г., 
Решение № 929 по  Протокол № 72 от 19.04.2011 г. и Решение №1056 по Протокол №77 от 
28.07.11 г. на Общински съвет – Враца, както следва: 
  
№ 
по 
ред 

Имот №, местонахождение НТП Катего- 
рия 

Площ 
/дка/ 

Първоначална 
наемна цена 

лева/годишно 
1 122.59.22.6, землище гр.Враца нива V 93.581 739.30 
2 108003, землище с.Косталево нива VII 7.576 36.40 
3 115004, землище с.Косталево нива VII 13.998 67.20 
4 000106, землище с.Власатица зеленчук. 

култура 
VI 17.467 104.80 

5 000154, землище с Власатица изост. тр. 
нас. 

VII 20.672 99.20 

6 000068, землище с.Горно 
Пещене 

пасище, 
мера 

III 179.199 1075.20 

7 000224, землище с.Горно 
Пещене 

пасище, 
мера 

IV 87.461 524.80 

8 000101, землище с.Горно 
Пещене 

пасище, 
мера 

IV 66.122 396.80 

9 110001, землище с.Девене пасище, 
мера 

III 18.915 112.60 

10 019076, землище с.Лютаджик пасище, 
мера 

V 18.760 112.60 

11 013037, землище с.Оходен нива  V 3.327 26.30 
12 013053, землище с.Оходен нива  V 4.083 32.30 
13 000240, землище с.Оходен др.тр. 

насажд. 
III 5.798 59.80 

14 027016, землище с.Оходен зеленчук. 
култура 

III 6.027 62.10 

15 027035, землище с.Оходен зеленчук. 
култура 

III 0.100 1.00 

16 027039, землище с.Оходен зеленчук. 
култура 

III 18.920 194.90 

17 027041, землище с.Оходен зеленчук. 
култура 

III 7.000 72.10 

18 000035, землище с.Тишевица пасище, 
мера 

III 214.476 1286.90 

19 000321, землище с.Тишевица пасище, 
мера 

III 100.771 604.60 

20 004022, землище с.Бели извор изост. орна 
земя 

V 11.949 94.40 

21 000608, землище с.Мраморен пасище, 
мера 

Х 117.428 704.56 

22 068395, землище с.Мраморен лозе VI 1.029 6.17 
23 068396, землище с.Мраморен лозе VI 1.164 6.98 
24 068397, землище с.Мраморен лозе VI 0.889 5.33 
25 068398, землище с.Мраморен лозе VI 1.438 8.62 
26 068399, землище с.Мраморен лозе VI 1.103 6.61 
27 068400, землище с.Мраморен лозе VI 1.170 7.02 
28 068401, землище с.Мраморен лозе VI 1.019 6.11 
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29 068402, землище с.Мраморен нива VI 0.800 4.80 
30 068406, землище с.Мраморен лозе VI 1.071 6.42 
31 068426, землище с.Мраморен лозе VI 0.530 3.18 
32 068427, землище с.Мраморен лозе VI 0.688 4.12 
33 068434, землище с.Мраморен лозе VI 0.611 3.66 
34 068436, землище с.Мраморен лозе VI 1.383 8.30 
35 068438, землище с.Мраморен ливада VI 1.108 2.65 
36 068439, землище с.Мраморен лозе VI 1.070 6.42 
37 021035, землище с.Вировско пасище, 

мера 
III 161.387 968.30 

38 021040, землище с.Вировско пасище, 
мера 

III 19.995 120.00 

39 038038, землище с.Вировско пасище, 
мера 

III 186.681 1120.10 

40 036010, землище с.Нефела изп. терит. 
с трайни 
насажд. 

IV 210.183 2017.80 

41 000125, землище с.Власатица пасище, 
мера 

VII 78.466 470.80 

42 092004, землище с.Власатица пасище, 
мера 

VII 19.657 118.00 

43 000116, землище с.Власатица пасище, 
мера 

VII 26.918 161.50 

44 000185, землище с.Власатица пасище, 
мера 

V 27.063 162.40 

45 000352, землище с.Лиляче пасище, 
мера 

III 11.927 71.60 

46 150016, землище с.Лиляче пасище, 
мера 

III 4.329 26.00 

47 122.59.829.2, землище гр.Враца нива VII 66.795 320.60 
48 122.59.807.5, землище гр.Враца нива VI 3.000 18.00 
49 122.59.807.15, землище гр.Враца нива VII 32.025 153.70 
50 033009, землище с.Бели извор пасище, 

мера 
IХ 142.434 854.60 

51 033022, землище с.Бели извор пасище, 
мера 

IХ 152.631 915.80 

52 033025, землище с.Бели извор пасище, 
мера 

IХ 90.309 541.90 

 
2.Определя депозит за участие в тръжната процедура по реда на чл.51, ал.1, т.7 от 

НРПУРОИ за всеки поземлен имот в размер на половината първоначална тръжна цена. 
3.Определя размер на стъпката за наддаване при явен търг в размер на 10% от 

първоначалната тръжна цена за всеки имот.   
 4.Възлага на Кмета на Община Враца да извърши необходимите действия по изпълнение 
на настоящето решение и предоставяне под наем чрез търг с явно наддаване на гореописаните 
имоти, съгласно действащата нормативна уредба. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 103 
ЗА – 32: Ант.Георгиев, Б.Ничев, Б.Стоев, 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.Каменова, М.Кирилова, М.Драганов, 
М.Костов, Н.Найденова, П.Аврамова, Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, Р.Тошева, С.Илчева, 
Т.Василева, Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
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ПРОТИВ – 2: М.Николова и Х.Георгиева. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 103 

 
17.Разпореждане с имоти – публична общинска собственост. 
      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
Изказаха се: Т.Василева и х.Георгиева. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 104 
 
ОТНОСНО: Разпореждане с имоти – публична общинска собственост 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  

РЕШИ: 
  

Не приема внесения проект за решение. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 104 
ЗА – няма  
ПРОТИВ – 20: Ант.Георгиев, Б.Стоев, Вл.Ценов, Д.Димитрова, Здр.Златев, Ив.Узунов, 
К.Динкова, К.Беков, К.Шахов, Кр.Донов, М.Николова,  М.Каменова, Н.Найденова, П.Аврамова, 
Пл.Кръстев, Р.Тошева, С.Илчева, Т.Василева, Х.Георгиева и Цв.Коцев. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 14: Б.Ничев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Г.Комитски, 
Ем.Кюркчийски, Зл.Карамелска, Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, М.Кирилова, М.Драганов, 
М.Костов, Пл.Ганецовски и Цв.Дамяновска. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 104 

 
18.Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на основание чл.129, 

ал.1 от Закона за устройство на територията, на подробен устройствен план (парцеларен 
план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните 
територии) –  Електро захранване на поземлен имот с идентификатор 12259.625.6 от 
съществуващ електропровод в п.и.12259.631.9 през п.и. 12259.631.9 и п.и. 12259.621.5 по 
кадастралната карта на гр. Враца. 

      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 

  
 Изказаха се: м.Николова, инж.Н.Иванов и Д.Димитрова. 

При представяне на докладната записка и проекта за решение вносителя направи 
следната корекция: вместо „чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА” да се запише „чл.21, ал.1, т.11 от 
ЗМСМА”. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 105 

 
ОТНОСНО: Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на 

основание чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, на подробен устройствен 
план (парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите 
на урбанизираните територии) –  Електрозахранване на поземлен имот с идентификатор 
12259.625.6 от съществуващ електропровод в п.и.12259.631.9 през п.и.12259.631.9 и 
п.и.12259.621.5 по кадастралната карта на гр.Враца 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
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На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с правомощията си по чл.21, ал.1, т.11 
от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ и при мотиви, подробно изложени в докладната записка 

 
РЕШИ: 

 
1. Одобрява подробен устройствен план (парцеларен план за елементите на 

техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) – 
Електрозахранване на поземлен имот с идентификатор 12259.625.6 от съществуващ 
електропровод в п.и.12259.631.9 през п.и.12259.631.9 и п.и.12259.621.5 по кадастралната 
карта на гр.Враца. 

2. Възлага на Кмета на Община Враца изпращането на Решението за публикуване в 
„Държавен вестник” в 7-дневен срок от приемането му. 

3. Възлага на Кмета на Община Враца да извърши необходимите действия по Закона за 
общинската собственост за учредяване право на прокарване на техническата инфраструктура в 
предвидените с подробния устройствен план поземлени имоти. 

4. Решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица в 14-дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник” чрез Община Враца пред Административен съд – Враца. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ №105 
ЗА – 28 
ПРОТИВ – 3 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №105 

 
19.Изразяване предварително съгласие за прокарване на линеен инфраструктурен 

обект, през поземлени имоти, общинска собственост. 
      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 106 

 
ОТНОСНО: Изразяване предварително съгласие за прокарване на линеен 

инфраструктурен обект, през поземлени имоти, общинска собственост 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и при мотиви, подробно изложени в 

докладната записка 
РЕШИ: 

  
1. Изразява предварително съгласие за прокарване на електропровод 20 kV през 

поземлени имоти №№ 603.86, 000001 и 000015 общинска собственост в землището на с.Веслец 
за ел.захранване от трафопост „Момина сълза” на поземлени имоти №№.051033, 051054 и 
051044, местност „Скъта” по картата на възстановената собственост на с.Веслец.  

2. Упълномощава Кмета на община Враца, след одобрение на проекта за Парцеларен 
план, да проведе процедурите по чл. 193 от Закона за устройство на територията за учредяване 
на право на прокарване на техническата инфраструктура през общинските поземлени имоти.  

3. Определя срок за валидност на предварителното съгласие – 3 (три) години от 
приемането на настоящето решение. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 106 
ЗА – 27: Ант.Георгиев, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Кръстев, Вл.Ценов, Д.Димитрова, 
Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, К.Беков, Кр.Донов, 
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Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, М.Каменова, М.Кирилова, М.Костов, Н.Найденова, П.Аврамова, 
Пл.Ганецовски, Р.Тошева, С.Илчева, Т.Василева, Х.Георгиева и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – 1: М.Николова. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 106 

 
20.Изразяване предварително съгласие за прокарване на линеен инфраструктурен 

обект, през поземлени имоти, общинска собственост. 
      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 107 

 
ОТНОСНО: Изразяване предварително съгласие за прокарване на линеен 

инфраструктурен обект, през поземлени имоти, общинска собственост 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и при мотиви, подробно изложени в 
докладната записка, 
 

РЕШИ: 
  

1. Изразява предварително съгласие за прокарване на електропровод 20 kV през 
поземлени имоти №№ 55070.18.34, 55070.000.164, 55070.018.001, 55070.000.126, 55070.000.117 
и 000061 – общинска собственост и стопанисвани от Община Враца в землището на с.Паволче 
за ел.захранване от трафопост „Вола” на поземлен имот №.0110019, местност „Катранкьовото” 
в землището на с.Паволче.  

2. Упълномощава Кмета на община Враца, след одобрение на проекта за Парцеларен 
план, да проведе процедурите по чл.193 от Закона за устройство на територията за учредяване 
на право на прокарване на техническата инфраструктура през общинските поземлени имоти.  

3. Определя срок за валидност на предварителното съгласие – 3 (три) години от 
приемането на настоящето решение. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 107 
ЗА – 28: Ант.Георгиев, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Д.Димитрова, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, К.Беков, К.Шахов, Кр.Донов, 
Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, М.Каменова, М.Кирилова, М.Костов, Н.Найденова, П.Аврамова, 
Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, Р.Тошева, С.Илчева, Х.Георгиева и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – 1: М.Николова. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 107 

 
21.Изразяване предварително съгласие за прокарване на линеен инфраструктурен 

обект, през поземлени имоти, общинска собственост. 
      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 108 

 
ОТНОСНО: Изразяване предварително съгласие за прокарване на линеен 

инфраструктурен обект, през поземлени имоти, общинска собственост 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
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На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и при мотиви, подробно изложени в 

докладната записка, 
 

РЕШИ: 
  

1. Изразява предварително съгласие за прокарване на електропровод 20 kV през 
поземлени имоти №№ 603.86, 000001 и 000015 общинска собственост в землището на с.Веслец 
за ел.захранване от трафопост „Момина сълза” на поземлени имоти №№ 051054, 051044 и 
051052, местност „Скъта” по картата на възстановената собственост на с.Веслец.  

2. Упълномощава Кмета на община Враца, след одобрение на проекта за Парцеларен 
план, да проведе процедурите по чл.193 от Закона за устройство на територията за учредяване 
на право на прокарване на техническата инфраструктура през общинските поземлени имоти.  

3. Определя срок за валидност на предварителното съгласие – 3 (три) години от 
приемането на настоящето решение. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 108 
ЗА – 30: Ант.Георгиев, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Д.Димитрова, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, К.Беков, К.Шахов, Кр.Донов, 
Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, М.Каменова, М.Кирилова, М.Драганов, М.Костов, Н.Найденова, 
П.Аврамова, Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, Р.Тошева, С.Илчева, Т.Василева, Х.Георгиева и 
Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 108 

 
22.Отдаване под наем на имоти, предоставени за управление от Община Враца на 

Общинското предприятие „Паркинги и гаражи” Враца – Общински недвижим имот, 
представляващ 3 /три/ броя паркоместа, находящ се на ул. „Лукашов” №8, с обща площ 
45,00кв.м 

      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 109 
 
ОТНОСНО: Отдаване под наем на имоти, предоставени за управление от Община 

Враца на Общинското предприятие „Паркинги и гаражи” Враца – Общински недвижим 
имот, представляващ 3 /три/ броя паркоместа, находящ се на ул. „Лукашов” №8, с обща 
площ 45,00кв.м.   
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

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

РЕШИ: 
  

1.Дава съгласие да бъде отдаден под наем, чрез провеждане на търг с тайно наддаване 
общински недвижим имот, представляващ 3 /три/ броя паркоместа, находящ се на ул. 
„Лукашов” №8, с обща площ 45,00кв.м.  
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2.Възлага на Директора на Общинското предприятие „Паркинги и гаражи”, да извърши 
необходимите действия за откриване процедура по отдаване под наем на общински недвижим 
имот, представляващ 3 /три/ броя паркоместа, находящ се на ул. „Лукашов” №8, с обща площ 
45,00кв.м.  

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 109 
ЗА – 30: Ант.Георгиев, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 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.Драганов, М.Костов, Н.Найденова, П.Аврамова, 
Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, Р.Тошева, С.Илчева, Т.Василева, Х.Георгиева, Цв.Коцев и 
Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2: В.Стаменов и М.Кирилова. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 109 

 
23.Отдаване под наем на имоти, предоставени за управление от Община Враца на 

Общинското предприятие „Паркинги и гаражи” Враца – Общински терен, 
представляващ паркинг пред сградата на бившия „РУМ” в ж.к. „Дъбника”, кв.146 по 
плана на гр. Враца, с обща площ 750,00кв.м. 

      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 110 
 
ОТНОСНО: Отдаване под наем на имоти, предоставени за управление от Община 

Враца на Общинското предприятие „Паркинги и гаражи” Враца – Общински терен, 
представляващ паркинг пред сградата на бившия „РУМ” в ж.к. „Дъбника”, кв.146 по 
плана на гр. Враца, с обща площ 750,00кв.м.  

 
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.51, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество (приета от Общински съвет – Враца с 
Решение №292/2008г.) и чл.14, раздел IV-ти от Правилника за дейността на Общинското 
предприятие „Паркинги и гаражи” и при мотиви подробно изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
  

1. Дава съгласие да бъде отдаден под наем, чрез провеждане на търг с тайно наддаване 
общински недвижим имот, представляващ терен, обособен за паркинг пред сградата на бившия 
„РУМ” в ж.к. „Дъбника”, кв.146 по плана на гр. Враца, с обща площ 750,00кв.м. 

 2.Възлага на Директора на Общинското предприятие „Паркинги и гаражи”, да извърши 
необходимите действия за откриване процедура по отдаване под наем на общински недвижим 
имот представляващ терен, обособен за паркинг пред сградата на бившия „РУМ” в ж.к. 
„Дъбника”, кв.146 по плана на гр. Враца, с обща площ 750,00кв.м.  
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 110 
ЗА – 28: Ант.Георгиев, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, Д.Димитрова, 
Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, К.Шахов, Кр.Донов, Кр.Ангелов, 
Кр.Георгиев, М.Николова, М.Каменова, М.Драганов, М.Костов, Н.Найденова, П.Аврамова, 
Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, Р.Тошева, С.Илчева, Т.Василева, Х.Георгиева и Цв.Коцев. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2: В.Стаменов и М.Кирилова. 
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ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 110 
 

24.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 елементи на техническа 
инфраструктура) „Разпределителен газопровод през поземлен имот 12259.786.27 
(общински път ІV клас) до асфалтова база в землището на с. Косталево”  
      

Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 111 

 
ОТНОСНО: 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 елементи на 
техническа инфраструктура) „Разпределителен газопровод през поземлен имот 
12259.786.27 (общински път ІV клас) до асфалтова база в землището на с. Косталево” 

 
ОБЩИНСКИ 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, решение по т.6 от протокол № 4/09.03.2012 г. на Общинския експертен съвет по 
устройство на територията и при мотиви, изложени в докладната записка, 

                                 
РЕШИ: 

 
Одобрява проект за Подробен устройствен план (парцеларен план за елементи на 

техническа инфраструктура) „Разпределителен газопровод през поземлен имот 12259.786.27 
(общински път ІV клас) до асфалтова база в землището на с.Косталево” 

Решението може да бъде обжалвано чрез Община Враца пред Административен съд 
Враца в 14-дневен срок от уведомяването. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ №111 
ЗА – 26 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №111 

 
25.Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на Община Враца за 

обезпечаване на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ № BG161PO001/1.1-12/2011/041 по оперативна програма „Регионално 
развитие” 2007-2013 

       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 
Изказа се: М.Николова. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 112 
 
ОТНОСНО: Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на Община 

Враца за обезпечаване на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна 
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финансова помощ № BG161PO001/1.1-12/2011/041 по оперативна програма „Регионално 
развитие” 2007-2013 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.4, т.4.2 от Договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-12/2011/041 и при мотиви, 
изложени в докладната записка 

 
РЕШИ: 

 
 1.Упълномощава Кмета на Община Враца да издаде Запис на заповед без протест и без 
разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки, в полза на Министерство на 
регионалното развитие и благоустройство, платим по предявяване, който обезпечава пълният 
размер на авансовото плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” с рег. № BG161PO001/1.1-
12/2011/041 по проект „ИСКРА – Иновативен Социален Комлекс от Резидентни Алтернативи”, 
одобрен за финансиране по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституциаонализация на социални услуги, 
предлагащи услуги на деца в риск”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 
развитие”, Операция 1.1 „Социална инфраструктура”, в размер на 861 725,03 лева, (осемстотин 
шестдесет и една хиляди седемстотин двадесет и пет лева и три стотинки)  представляващи 35 
% от стойността на предоставената от ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН безвъзмездна финансова 
помощ към бенефициента, съставляваща 100 % от общата стойност на допустимите разходи по 
проекта. 

2.Утвърждава текст на Запис на заповед, която е неразделна част от настоящето 
решение. 
 3.Възлага на Кмета на Община Враца да извърши необходимите действия по изпълнение 
на решението. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 112 
ЗА – 28: Ант.Георгиев, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Кръстев, Вл.Ценов, Д.Димитрова, 
Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, К.Шахов, Кр.Донов, Кр.Ангелов, 
М.Николова, М.Каменова, М.Кирилова, М.Драганов, М.Костов, Н.Найденова, П.Аврамова, 
Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, Р.Тошева, С.Илчева, Т.Василева, Х.Георгиева и Цв.Коцев. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 112 

 
26.Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на Община Враца за 

обезпечаване на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/007 по оперативна програма „Регионално 
развитие” 2007-2013 

       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 113 
 
ОТНОСНО: Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на Община 

Враца за обезпечаване на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/007 по оперативна програма „Регионално 
развитие” 2007-2013 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.4, т.4.2 от Договор за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/007 и при мотиви, изложени в 
докладната записка 
 

РЕШИ: 
 

 1.Упълномощава Кмета на Община Враца да издаде Запис на заповед без протест и без 
разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки, в полза на Министерство на 
регионалното развитие и благоустройство, платим по предявяване, който обезпечава пълният 
размер на авансовото плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” с рег. № BG161PO001/1.1-
11/2011/007 по проект „Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в „Комплексен 
онкологичен център” ЕООД гр. Враца”, одобрен за финансиране по Схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/ 
обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”, 
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 „Социална 
инфраструктура”, в размер на 2 118 237,53 лева, (два милиона сто и осемнадесет хиляди двеста 
тридесет и седем лева и петдесет и три стотинки) представляващи 35 % от стойността на 
предоставената от ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН безвъзмездна финансова помощ към 
бенефициента, съставляваща 95,96 % от общата стойност на допустимите разходи по проекта. 
 2.Утвърждава текст на Запис на заповед, която е неразделна част от настоящето 
решение. 
 3.Възлага на Кмета на Община Враца да извърши необходимите действия по изпълнение 
на решението. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 113 
ЗА – 29: Ант.Георгиев, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Кръстев, Вл.Ценов, Д.Димитрова, 
Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, К.Беков, К.Шахов, Кр.Донов, Кр.Ангелов, 
М.Николова, М.Каменова, М.Кирилова, М.Драганов, М.Костов, Н.Найденова, П.Аврамова, 
Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, Р.Тошева, С.Илчева, Т.Василева, Х.Георгиева и Цв.Коцев. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 113 

 
27.Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на Община Враца за 

обезпечаване на авансово плащане по Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/013 за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Регионално 
развитие” 2007-2013  

       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 114 
 
ОТНОСНО: Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на Община 

Враца за обезпечаване на авансово плащане по Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/013 за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Регионално 
развитие” 2007-2013 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.4, т.4.2 от Договор за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.1-03/2010/013 и при мотиви, изложени в 
докладната записка 
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РЕШИ: 

 
1. Упълномощава Кмета на Община Враца да издаде Запис на заповед без протест и без 

разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки, в полза на Министерство на 
регионалното развитие и благоустройство, платим по предявяване, който обезпечава пълният 
размер на авансовото плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” с рег.№ BG161PO001/3.1-
03/2010/013 по проект „Развитие на устойчив туризъм в община Враца. Леденика – туризъм без 
сезони”, одобрен за финансиране по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически 
атракции”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.1: „Подобряване 
на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, в размер на 1 766 163,63 лв. 
(един милион, седемстотин шестдесет и шест хиляди  сто шестдесет и три лева и шестдесет и 
три стотинки) представляващи 35 % от стойността на предоставената от Договарящия орган 
безвъзмездна финансова помощ по ОПРР към бенефициента, съставляваща 95,52 % от общите 
допустими разходи по проекта. 

2. Утвърждава текст на Запис на заповед, която е неразделна част от настоящето 
решение. 

3. Възлага на Кмета на Община Враца да извърши необходимите действия по 
изпълнение на решението. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 114 
ЗА – 30: Ант.Георгиев, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Д.Димитрова, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, К.Беков, К.Шахов, Кр.Донов, 
Кр.Ангелов, М.Николова, М.Каменова, М.Кирилова, М.Драганов, Н.Найденова, П.Аврамова, 
Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, Р.Тошева, С.Илчева, Т.Василева, Х.Георгиева, Цв.Коцев и 
Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 114 

 
28.Разкриване на нова социална услуга – „Център за социална рехабилитация и 

интеграция”, като делегирана държавна дейност. 
       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 
Изказаха се: М.Николова, Св.Луканов и инж. Н.Иванов. 
След направените дебати вносителя направи следното изменение в проекта за решение: 

Да отпадне т.3. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 115 
 
ОТНОСНО: Разкриване на нова социална услуга – „Център за социална 

рехабилитация и интеграция”, като делегирана държавна дейност. 
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.36в, ал.3, т.1 от Правилника за 
прилагане на закона за социално подпомагане и при мотиви, изложени в докладната записка 

 
РЕШИ: 
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 1. Дава съгласието си за разкриване на „Център за социална рехабилитация и 
интеграция”, делегирана от държавата дейност, считано от 01.07.2012 г., с капацитет 20 места и 
численост на персонала 4, 5 щатни бройки. 
 2. Средствата, в размер на 23 280 лв., за периода 01.07.2012г. – 31.12.2012г., включващи 
работни заплати, други възнаграждения на персонала, задължителни осигурителни вноски от 
работодателя, здравословни и безопасни условия на труд и веществена издръжка, съобразени с 
РМС № 668/07.09.2011 г. за разпределение на дейностите, финансирани чрез общинските 
бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за 
финансиране на делегираните от държавата дейности, да бъдат осигурени от републиканския 
бюджет към бюджета на Община Враца. 
  
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ №115 
ЗА – 23 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 5 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №115 

 
29.Предложение за кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма ”Развитие на човешките 
ресурси”, приоритетна ос 4 “Подобряване на достъпа до образование и обучение” 4.1. 
“Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение”, схема 
BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите 
малцинства”. 

       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 
 
Изказаха се: Х.Георгиева, инж. П.Аврамова, М.Николова, инж.Н.Иванов и Д.Димитрова. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 116 

 
ОТНОСНО: Предложение за кандидатстване с проектно предложение за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”, приоритетна ос 4 „Подобряване на достъпа до образование и 
обучение” 4.1. „Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение”, 
схема BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от 
етническите малцинства”  
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23  и във връзка с чл.59 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и при мотиви, подробно изложени в 
докладната записка: 

                                            
РЕШИ: 

  
 1. Дава съгласие община Враца да кандидатства в партньорство с ЦДГ „Щастливо 

детство” и ЦДГ „Дъга” с проектно предложение по схема за безвъзмездна финансова помощ 
BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите 
малцинства”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, приоритетна ос 4 
„Подобряване на достъпа до образование и обучение” 4.1. „Достъп до образование и обучение 
на групи в неравностойно положение”  

2. Упълномощава кмета на Община Враца да подпише споразумения за общинско 
сътрудничество с ЦДГ „Щастливо детство” и ЦДГ „Дъга”. 
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ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ №116 
ЗА – 26 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №116 

 
30.Представяне на стратегически и годишен план за дейността по вътрешен одит за 

съгласуване. 
       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца  
Изказаха се: М.Каменова и Х.Георгиева. 
По време на дебатите вносителя направи следното изменение на проекта за решение: Да 

се запише като т.1 Приема Стратегически план 2012 г. – 2014 г. за дейността на вътрешния одит 
и като т.2 – Приема Годишен план за 2012 г. за дейността на вътрешния одит. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 117 

 
ОТНОСНО: Съгласуване и приемане на Стратегически план 2012 г. – 2014 г. и 

Годишен план 2012 г. за дейността на вътрешния одит. 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.27 ал.2 от Закона за вътрешен одит 
в публичния сектор и при мотиви, изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
 

1.Приема Стратегически план 2012 г. – 2014 г. за дейността на вътрешния одит. 
2.Приема Годишен план за 2012 г. за дейността на вътрешния одит. 

  
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ №117 
ЗА – 28 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №117 

 
СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН 

 
за дейността на отдел “Вътрешен одит” в Община Враца 

за периода 2012 г. – 2014 г. 
 
 

 
СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

 

 3 
І. ВЪВЕДЕНИЕ 3 
1.1.  СЪЩНОСТ 3 
1.2. СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОБХВАТ НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В ОБЩИНА 
ВРАЦА 

3 

1.3.  АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН 
 

3 

ІІ. РАЗБИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНА ВРАЦА 3 
2.1. ЦЕЛИ НА ОБЩИНА ВРАЦА 4 
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2.2. ОЧАКВАНИ ПРОМЕНИ В ОБЩИНА ВРАЦА 5 
2.3. НИВО НА КОНТРОЛ В ОБЩИНА ВРАЦА 
 

5 

ІІІ. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА ОТДЕЛ”ВЪТРЕШЕН ОДИТ “ 6 
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5.1. РИСКОВИ ФАКТОРИ И ТЕГЛА 7 
5.2. ОЦЕНИТЕЛНА СКАЛА 7 
5.3. ГРАНИЦИ НА ПРИОРИТИЗИРАНЕ 8 
5.4. РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКА НА РИСКА 
 

8 

VІ. ОДИТНА СТРАТЕГИЯ 8 
6.1. ЧЕСТОТА 8 
6.2. СТРАТЕГИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ФОНДОВЕ НА ЕС  9 
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6.5. ОДИТНИ АНГАЖИМЕНТИ ОТ МИНАЛ ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 10 
6.6. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОДИТНИТЕ АНГАЖИМЕНТИ 10 
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VІІ. РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ОТДЕЛ”ВЪТРЕШЕН ОДИТ “ 11 
7.1. ЕФЕКТИВЕН ФОНД РАБОТНО ВРЕМЕ (ЕФРВ)  11 
7.2. ТАБЛИЦА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН  2012-2014 г. 
 
 

11 

ПРИЛОЖЕНИE  № 1   
 

І. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
1.1. Същност 
Този стратегически план има за цел да отрази основните цели и приоритети в дейността 

на отдел „Вътрешен одит” в Община Враца и обхваща периода 2012 г. – 2014 г. Те са 
съобразени с целите и плановете на Община Враца, определени в общинския план за развитие 
през периода 2006 г. –  2013 г.  

Стратегическият план е разработен на база оценка на риска и в съответствие със Закона 
за вътрешния одит в публичния сектор, Стандартите за вътрешния одит в публичния сектор, 
Статута на звеното за вътрешен одит в Община Враца и утвърдената от министъра на 
финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор. 

Въз основа на Стратегическия план се изготвят Годишен план за дейността по вътрешен 
одит, който дефинира предмета, обхвата, целите, времетраенето и ресурсите, необходими за 
изпълнението на всеки конкретен одитен ангажимент. 

 
1.2. Структура, функции и обхват на вътрешния одит в организацията 
Функцията по вътрешен одит в организацията се осъществява от звеното за вътрешен 

одит на Община Враца, с влизане в сила на Закона за вътрешен одит в публичния сектор, 
считано от 01. 05. 2006 г. В структурата на общинска администрация е образуван  отдел 
“Вътрешен одит” с численост 3 щатни бройки. 

Основните функции на отдела са свързани с осъществяване на дейностите по вътрешен 
одит на всички структури, програми, дейности и процеси в Община Враца, включително на 
разпоредителите със средства от Европейския съюз, на разпоредителите с бюджетни кредити от 
втора и по-ниска степен към Община Враца както и търговски дружества по чл. 61 от 
Търговския закон, чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и в лечебните заведения – със смесено 
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държавно и общинско участие в капитала, когато в посочените организации не е изградено 
самостоятелно звено за вътрешен одит.  

  
1.3. Актуализиране на стратегическия план  
Стратегическият план се преразглежда и актуализира ежегодно, в резултат на промяна в 

целите, приоритетите, дейността на Община Враца на база оценка на риска.  
След изтичане на тригодишния период на стратегическия план се извършва пълна 

преоценка на риска. 
Ръководителя на вътрешния одит по своя преценка може да актуализира стратегическия 

план повече от веднъж годишно. 
Всяко изменение в Стратегическия план се предлага от началник отдел “Вътрешен 

одит”, утвърждава се от Кмета на Общината и се представя за съгласуване с Председателя на 
Общински съвет Враца. 

 
ІІ. РАЗБИРАНЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА 
 
За целите на стратегическото планиране се извърши предварително проучване и 

запознаване с целите, структурите и дейностите на Община Враца. 
Отдел ”Вътрешен одит” получи необходимата информация посредством провеждането 

на срещи и интервюта, анализ на резултатите от предходни одитни проверки, публична 
информация и други източници. 

 
2.1. Цели на Община Враца 
Приоритетите, целите и методите за тяхното реализиране са заложени в плана  за 

развитие на Община Враца 2006 г. - 2013 г.  
  
ПРИОРИТЕТ 1: Развитие и модернизация на базисната инфраструктура. 
Цел 1 : Подобряване на техническата инфраструктура. 
Метод 1:    Пътна мрежа – подобряване на експлоатационното състояние; 
Метод2:  Рехабилитация на водопроводната и канализационната мрежа и 

пречиствателната станция; 
Метод 3:   Изграждане на водоснабдителни мрежи; 
Метод 4:   Изграждане на газопроводни мрежи; 
Цел 2 : Въвеждане на европейските изисквания за екологосъобразна околна среда. 
Метод 1:   Предотвратяване на риска от замърсяване на почвите; 

           Метод 2: Твърди отпадъци – осигуряване на екологосъобразна околна среда, намаляване 
на здравния риск за населението; 
           Метод 3:  Подобряване качеството на атмосферния въздух; 
 Метод 4:  Енергийна ефективност; 
                             
           ПРИОРИТЕТ 2: Повишаване на конкурентно способността на общинската 
икономика. 

Цел 1 : Повишаване на конкурентно способността на общинската икономика чрез 
задържане на успешно развиващи се фирми и привличане на нови конкурентни 
производители. 
 Метод 1:   Задържане на фирмите в секторите за растеж; 
 Метод 2: Премахване на пречките за инвестиции, повишаване на инвестиционната 
привлекателност в общината и координиране на инициативите за икономическо развити ; 
 Цел 2 : Създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия. 
 Метод 1:  Общината партньор на малки и средни предприятия; 
 Метод 2:  Изграждане на бизнес инфраструктура;  
 Метод 3:  Изграждане на общинско – частно партньорство; 
 Цел 3 : Повишаване качеството на работната сила. 
 Метод 1:  Подобряване на образователното равнище на работната сила  
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Метод 2:Подобряване на обучителната среда и превръщането на Враца в регионален 
център за професионално образование; 

Метод 3:  Създаване на условия за непрекъснато професионално обучение с цел 
повишаване адаптивността на работната сила към потребностите на икономиката и 
инвестиционния процес; 

Цел 4 : Развитие на селското стопанство като суровинна база на икономиката в 
региона и заетост в селските райони на общината. 

Метод 1:  Повишаване на нивото на научно обслужване и въвеждането на съвременни 
технологии на производство в селското стопанство; 

Метод 2:  Създаване на условия за изграждане на нови аграрно – производствени 
структури от европейски тип; 

Метод 3:  Развитие на малките населени места чрез създаване на алтернативна 
заетост в селското стопанство и изграждане на инфраструктура за задържане на 
населението; 

Метод 4:  Развитие на модерно и устойчиво горско стопанство, рационално 
използване, опазване и увеличение на горския фонд; 

Цел 5 : Развитие на туризма като помощен отрасъл на икономиката. 
Метод 1: Оползотворяване на потенциалите за развитие на алтернативен туризъм;  
Метод 2:  Изграждане на подходяща инфраструктура; 
 
Приоритет 3 : Изграждане на устойчиво и балансирано развитие между селищата в 

общината и областта. 
Цел 1 : Намаляване на диспропорциите между селските райони и града.  
Метод 1:  Подобряване на съществуващата инфраструктура; 
Метод 2:  Изграждане на нова инфраструктура; 
Метод 3:  Актуализация на устройствени планове; 
Цел 2 : Повишаване жизнения стандарт на населението. 
Метод 1: Модернизация на съществуващата социална инфраструктура и нейната 

МТБ; 
Метод 2:  Оптимизиране на здравното обслужване и социалните услуги; 
Метод 3:  Интеграция на групи в неравностойно положение; 
Цел 3 :Развитие на културно и историческо наследство с цел насърчаване на 

предприемачеството. 
 Метод 1:  Подобряване на материално техническата база в културните и духовни 

институции на територията на общината – театри, музеи, читалища, галерии, църкви и 
джамии; 

Метод 2: Подпомагане дейността и творчеството на местни дейци на културата, 
фолклорни и класически танцови и музикални състави, училищно творчество. 

 
Приоритет 4 : Укрепване на общинския капацитет за подпомагане на бизнеса и 

развитие на партньорства. 
Цел 1:  Подобряване на общинския управленски капацитет 
Метод 1:  Повишаване на квалификацията 
Метод 2:  Създаване на програмен и проектен капацитет 
Цел 2: Усъвършенстване и развитие на партньорството на управленските 

общински структури / Кмет и неговия управленски екип и Общински съвет / 
 Метод 1: Изготвяне и приемане в Общинския съвет на „Стратегия за партньорство” 
 Метод 2: Създаване на Консултативен съвет за координация и развитие на 
партньорството на Общината с институциите   
 

2.2. Очаквани промени в организацията 

През периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2014 г. В Община Враца могат да настъпят 
промени във вътрешната нормативна уредба, създаване на нови системи, структури и други 
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промени, които да са от ключово значение за организацията, което да доведе до актуализиране 
на стратегическия план. 

 
2.3. Ниво на контрол в организацията 
Община Враца разполага с необходимата собствена нормативна рамка, регламентираща 

различните процеси и взаимоотношения в нея. Финансовото управление и контрол се 
осъществява чрез системи за финансово управление и контрол, включващи политики и 
процедури, въведени от ръководството на общината, с цел да се осигури разумна увереност, че 
заложените цели се постигат чрез : 

- съответствие със законодателството, вътрешни актове и договори ; 
- надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативна информация ; 
- икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите ; 
- опазване на активите и информацията ;  
Община Враца разполага също така с утвърдена  Стратегия за управление  на риска 

изготвена в съответствие с изискванията на Закона за финансово управление и контрол в 
публичния сектор. Управлението на риска включва идентифициране, оценяване и контролиране 
на потенциални събития или ситуации, които могат да повлияят негативно върху постигане на 
целите на организацията, и е предназначено да даде разумна увереност,че целите на 
организацията ще бъдат постигнати. 
 Община Враца е сертифицирана по Системите за качество и околна среда ( ISO 9001 : 
2000, ISO 14001 : 2004 ). 
 

ІІІ. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА ЗВЕНОТО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ 
На база полученото разбиране за целите, приоритетите, дейността и нивото на контрол в 

Община Враца през периода 2012 г. – 2014 г., отдел „Вътрешен одит” си поставя следните 
стратегически цели:  

3.1. Укрепване на вътрешния контрол в Община Враца чрез предоставяне на независима 
и обективна оценка и даване на препоръки за подобряване ефективността ; 

3.2. Предоставяне на увереност на ръководството на Община Враца относно правилното, 
законосъобразно, ефективно и ефикасно усвояване на бюджетни средства от разпоредителите с 
бюджетни кредити ; 

3.3. Предоставяне на увереност на ръководството на Община Враца относно правилното, 
законосъобразно, ефективно и ефикасно управление на програми и средства по фондове от 
Европейския съюз ; 

3.4. Предоставяне на увереност на ръководството на Община Враца относно правилното, 
законосъобразно, ефективно и ефикасно управление за оптимизиране на месните приходи в 
общинския бюджет ; 

3.5. Предоставяне на увереност на ръководството на Община Враца относно 
финансовата стабилност на действащи търговски дружества с общинско участие в капитала. 

3.6. Укрепване на административния капацитет на звеното, чрез поддържане на 
оптимален брой  вътрешни одитори за изпълнение на конкретните одитни ангажименти, 
осигуряване на необходимите професионални знания и умения на персонала чрез повишаване 
на квалификацията. 

Конкретните ангажименти и дейности на отдел „Вътрешен одит” за всяка година, 
посредством които ще бъдат постигани стратегическите цели ще бъдат отразени в годишните 
планове за дейността по вътрешен одит. 

 
ІV. ОДИТНА ВСЕЛЕНА  
 
Одитната вселена е изчерпателен списък на всички одитни единици в Община Враца ( 

области, подлежащи на одит ). Одитната вселена представлява пълния обхват на вътрешния 
одит в организацията и служи за основа на дългосрочното планиране. 

При определяне на одитната вселена е възприет комбиниран подход, при който одитните 
обекти съответстват на процесите и дейностите в общината с обхват в една или няколко 
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структури, както и в общинските предприятия и търговски дружества с общинско участие в 
капитала. 

 
                                                                                   Референция – приложение № 1 

 
V. ОЦЕНКА НА РИСКА 

 
5.1 Рискови фактори и тегла 
Определените рискови фактори и техните тегла, използвани при направената оценка на 
риска са следните: 
1. Човешки ресурси – текучество на персонала                            0.2 тежест 
2. Промени в дейността и структурата на организацията            0.2 тежест 
3. Промени в нормативната база                                                     0.2 тежест 
4. Бюджет                                                                                           0.2 тежест 

5. Вътрешен контрол                                                                     0.1 тежест 
6. Предишни проверки – установени пропуски                             0.1 тежест 
Рисковите фактори се отнасят към дейността на всички структури в Общината, действащи 
търговски дружества с общинско участие в капитала, общински предприятия и 
второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, включително на общински 
организации изведени на делегирани бюджети на основание закон.  
 
5.2 Оценителна скала  
Оценителната скала за всеки рисков фактор е от 1 до 5, като критериите за поставяне на 
оценка са както следва: 
 
5.2.1. Текучество на персонала 

 1 точка при запазване на екипа за дейността в последните 2 години; 
 2 – 4 точки при промяна на екипа ; 
 5 точки при нова структура, дейност, процес ;  

 
5.2.2. Промени в дейността и структурата на организацията /дейността/ процеса 
  1 точка когато дейността на структурата е свързан с не повече от един процес в 

общината ;  
 2 – 4 точки когато дейността на структурата е свързана с повече от един процес в 

общината ; 
 5 точки когато дейността на структурата е свързана с 3 и повече процеси в 

общината ; 
5.2.3. Промени в нормативната база 
 1 точка основната дейност на структурата /дейността / процеса е свързана с 

прилагането на не повече от 2 нормативни акта ; 
 2 – 4 точки основната дейност на структурата /дейността/ процеса е свързана с 

прилагането на повече от 2 нормативни акта ; 
 5 точки основната дейност на структурата /дейността / процеса е свързана с 

прилагането на повече от 2 нормативни акта, вкл. и международни  ; 
 

5.2.4. Бюджет 
 1 точка дейността на структурата/дейността / процеса не касае разходването на 

средства ; 
 2 – 4 точки дейността на структурата/дейността / процеса касае разходването на 

средства ; 
 5 точки дейността на структурата/дейността / процеса касае пряко разходването 

на средства и организира търгове и обществени поръчки ; 
 

5.2.5. Вътрешен контрол 
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 1 точка дейността на структурата/дейността / процеса е добре организиран 

вътрешния контрол ; 
 2 – 4 точки дейността на структурата /дейността / процеса вътрешния контрол 

организиран на задоволително ниво ; 
 5 точки в дейността на структурата /дейността / процеса не съществува адекватен 

вътрешен контрол ; 
 

5.2.5. Предишни проверки – установени пропуски 
 1 точка – никакви или минимални пропуски и препоръки ; 
 2 – 4 точки – средна оценка на пропуските и препоръките ; 
 5 точки – високо ниво на пропуските и препоръките, нова или не одитирана до  

момента структура /дейност / процес. 
 
5.3. Граници за приоритизиране 
Целта на приоритезирането е да послужи за разпределение на ресурсите на вътрешния одит 
като усилията се насочват най – вече към единиците, оценени с по-високо ниво на риск. 
Определените граници за приоритезиране на одитните единици като високо рискови, средно 
рискови и ниско рискови са следните:  
 

НИВО НА РИСКА РИСКОВ ИНДЕКС  
Високорискови с обща оценка между 4.6 до 5.00 
Среднорискови с обща оценка между 2.5 до 4.60 
Нискорискови с обща оценка между 1.00 до 2.5 

 
 
5.4 Резултати от оценката на риска. 

При направената оценка на риска идентифицираните одитните единици от одитната 
вселена на Община Враца са оценени като: 

- четири одитни единици с висока оценка на риска. 
- четири одитни единици с средна оценка на риска. 

 
VI. ОДИТНА СТРАТЕГИЯ   
 
Одитната стратегия дефинира подходът на отдел “Вътрешен одит” за покритие на 

одитната вселена за периода на действие на настоящия стратегически план. 
На основание получените резултати от направената оценка на риска се приема одитна 

стратегия с която се цели, след попълване състава на отдела, да бъдат проверени всички обекти, 
дейности и процеси от одитната вселена за периода 2012 г. – 2014 г. 

 
6.1 Честотата 

Стандартната продължителност и честота на одитите е в зависимост от оценката на риска  за 
всяка система и е както следва: 
Високорискови – всяко звено, определено като високорисково ще бъде включвано в 
одитния план всяка година за периода на стратегическия план. 
Среднорискови – звената определени като среднорискови ще бъдат включени в одитния 
план през две  от годините за периода на стратегическия план.  
Нискорискови – звената определени като нискорискови ще бъдат включени в одитния план 
през една от годините за периода на стратегическия план. 
Системите, идентифицирани с по-висок риск са планирани да се одитират всяка година с цел 
да се потвърди, че системите функционират адекватно. При първия одит се прави детайлен 
преглед на контролните средства и дейности, за да се установи кои от тях са ключови и до 
колко са ефективни. Последващите одити на високорисковите системи се ограничават до 
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потвърждаване, че целите на системата, контролните цели, рискове и контролни средства са 
същите, както и до извършване на тестове за съответствие на ключовите контролни средства. 
  

6.2. Отдел “Вътрешен одит” извършва официални и неофициални одитни ангажименти 
за консултиране по инициатива на Кмета на Община Враца. Официалните одитни ангажименти 
за консултиране ще бъдат разглеждани индивидуално. В случай, че те са известни преди 
изготвянето на годишния план, ще бъдат заложени в него. При условие, че необходимостта от 
изпълнението на такива ангажименти възникне през годината, годишният план ще бъде 
актуализиран на база оценка на риска.  
            На база предходна година началник отдел “Вътрешен одит”планира необходим брой 
човекодни за неофициални одитни ангажименти. Неофициални ангажименти за консултиране 
се извършват със заповед на Кмета на Община Враца или негова резолюция  по  отправено 
писмено искане от ръководителите на звена от общинската администрация и от 
второстепенните разпоредители с бюджетни кредити /при необходимост неофициалните 
одитни ангажименти могат да се възлагат и устно от ръководителя на организацията/. За този 
вид ангажименти се поддържа регистър за извършени ангажименти за консултиране.  

 
6.3. Стратегия по отношение на програми и фондове на ЕС  
По отношение на усвояване на средства по програми и фондове от Европейския съюз, 

отдел „Вътрешен одит” ще участва при необходимост и изрично изискване от ИА“Одит на 
средства от ЕС” към МФ, когато бенефициент по тези средства е Община Враца. При 
възникване на такова искане настоящия стратегически план в едно с годишния план за 
дейността по вътрешен одит ще бъдат актуализирани, като се включат одитни ангажименти , 
отнасящи се до усвояване на средствата от ЕС. Евентуалните одитни ангажименти, би следвало 
да се концентрират върху оценката на СФУК, проектна готовност, провеждането на тръжни 
процедури по проектите и оценка на финансово- счетоводните системи. 

 
6.4. Проследяване на изпълнението на препоръките   
Последваща проверка за проследяване на изпълнението на препоръките от извършените 

одитни ангажименти ще се осъществява с планиране на одитни ангажименти. Последните ще са 
с времетраене от 3 до 10 работни дни/ конкретно за всеки одитен ангажимент/.Възможно е 
изпълнението на препоръките да се извърши и с одитен ангажимент, чието времетраене е до 25 
работни дни. 

Последваща проверка за изпълнението на препоръките ще бъде извършвана в текущата 
година в която е извършен одитния ангажимент, като текущото наблюдение по изпълнение на 
препоръките, ще се осъществява  чрез кореспонденция с ръководителя на одитираната 
структура. 

 Когато последваща проверка не е извършена през текущата година по една или друга 
основателна причина, включваща повече недостатъци, нередности, висок риск от 
непредприемане на действия,  разработване на нови вътрешни актове, промяната засяга повече 
от една дирекция /отдел/, такава ще бъде извършена през следващата година.    

Резултатите от всички проверки ще бъдат отразени в годишния доклад за съответната 
година. 

 
6.5. Структури, системи и дейности, които са в процес на разработване 
Структурите и системите, които са в процес на разработване ще бъдат ежегодно 

разглеждани индивидуално, оценявани за степен на сложност и важност и допълнително 
залагани в годишния одитен план, в зависимост от оценката на риска и важността за постигане 
целите на организацията. 

Стратегическия план ще бъде актуализиран при създаване на нови структури. 
 
6.6. Одитни ангажименти от минал отчетен период 
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Одитни ангажименти, останали неизпълнени от предходната година се преразглеждат и 
според спецификата, сложността и значението на ангажимента и неговото въздействие върху 
дейността на Община Враца се подхожда по един от следните варианти: 

- одита се осъществява пред следващата година, като се включва в годишния план; 
- одитния ангажимент отпада напълно.  
Избора на единия  или другия вариант зависи от конкретните обстоятелства към 

момента на неизпълнение на ангажимента и след направена повторна преценка на степента на 
валидност на предходната оценка на риска за съответното звено /след извършване на годишна 
оценка на риска/. 

 
6.7. Продължителност на одитните ангажименти  
- одитни ангажименти за даване на увереност 
Стандартната продължителност се определя с човекодни в зависимост от оценката на 

риска. При определянето й също така са взети предвид продължителността на извършвани от 
отдел “Вътрешен одит” одитни ангажименти през изминали периоди. 

 
ОЦЕНКА НА РИСКА Човекодни за един одитен 

ангажимент  
Висок риск  над 35 раб.дни 
Среден риск 25 – 35 раб. дни  
Нисък риск 20 – 25 раб.дни 

 
 
- одитни ангажименти за консултиране 
Стандартна продължителност за такъв вид ангажименти е от 10 до 25 човекодни. 
- проследяване на препоръки  
За проследяване на изпълнението на препоръките е определена стандартна 

продължителност  от 2 до 10 човекодни за всеки конкретен одитен ангажимент.. 
- одитни единици, които са в процес на разработване 
Стандартна продължителност от 10 до 15 човекодни, като от значение са доброто 

разбиране за предстоящите промени, прогнозни срокове за приключване на разработването и 
въвеждането на съответните единици. 

 -  друг вид одиторска работа 
Стандартна продължителност на друг вид одитна работа, като специфични последващи 

действия, контрол на качеството на одитната работата, даване на устни съвети и разследване на 
измами се определя в зависимост от спецификата и сложността на конкретните ангажименти.  

 
6.8. Разпределение за един одитор 
Ангажиментите свързани с дейността по вътрешен одит за всеки служител на отдел 

“Вътрешен одит” през съответната година ще се разпределят както следва: 
До 80 % от ЕФРВ – извършване на одитни ангажименти за даване на увереност и 

консултиране /планиране, извършване, докладване на одитните ангажименти и проследяване/; 
стратегическо и годишно планиране /респективно за РВО – стратегическо и годишно 
планиране, осигуряване на качеството на одитната дейност, включително надзор върху 
одитните ангажименти, периодично и годишно докладване, координация с други ЗВО/; 

До 20 % от ЕФРВ – обучения и развитие на персонала на отдела, участия в различни 
работни срещи, общо административна дейност. 

 
 VII. РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ЗВЕНОТО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ  

 
7.1. Разпределение на одитни ангажименти за три години на стратегическия план. 
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Съгласно щатно разписание на Община Враца отдел “Вътрешен одит ” са утвърдени 3 
щатни бройки, които към момента на изготвяне на Стратегическия план са заети. Отдела се 
състои от началник отдел / ръководител на вътрешния одит / и двама   вътрешни одитори. 

След оценка на риска за 2012 г. са планираха общо 18 одитни ангажимента за увереност 
от които 8 на високо рискови одитни единици и 10 на средно рискови единици. 

За 2013 г. са планирани 19 броя одитни ангажименти за увереност от които 8 на  високо 
рискови одитни единици и 11 на средно рискови. 

За 2014 г. са планирани 17 броя одитни ангажименти за увереност, от които 8 на  високо 
рискови одитни единици и 9 на средно рискови. 

 
За трите години не са планирани одитни ангажименти на ниско рискови единици.  
На база извършеният анализ на планираните одити оценени въз основа на посочената  

стратегията, се констатира, че за да се одитират всички одитни единици от одитната вселена на 
Община Враца за трите години на Стратегическия план са необходими допълнително 2 бройки 
одитори. 

 
Чл.14, ал.2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор регламентира 

минималната численост на Звеното за вътрешен одит, като необходимият  оптимален 
брой се определя от ръководството на Община Враца.  

 
ГГООДДИИШШЕЕНН  ППЛЛААНН  

 
за дейността на отдел „Вътрешен одит" в Община Враца  

за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 
 

СЪДЪРЖАНИЕ 
I. ВЪВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………... 3 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
  Годишният план е изготвен въз основа на стратегическия план за дейността по вътрешен 
одит за периода 2012 г. - 2014 г., утвърден от Кмета на Община Враца и съгласуван с Общински 
съвет Враца. Той дефинира предмета, обхвата, целите, времетраенето и ресурсите, необходими 
за изпълнението на всеки одитен ангажимент. 
  Одитните ангажименти за 2012 г. са разпределени на база реално разполагаемия 
човешки ресурс в отдел „Вътрешен одит" на Община Враца. 
  Годишният план се преразглежда текущо през годината и ще бъде актуализиран в 
случай, че настъпят съществени промени в организацията, състава на отдел „Вътрешен одит" 
или други допълнителни ангажименти, инициирани от Кмета на Община Враца. 
  Всяко изменение в годишния план се утвърждава от Кмета на Община Враца. 
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  II. ДЕЙНОСТИ НА ЗВЕНОТО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ ЗА ПОСТИГАНЕ 
       НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ 

 През 2012 г., отдел „Вътрешен одит” планира да извърши следните ангажименти и 
дейности във връзка с постигането на заложените в стратегическия план цели, както следва: 
 

Стратегическа цел Дейности за постигане на целта Одитни 
ангажименти 

Оценка на дейностите по разходване на 
предоставените бюджетни средства 

Одитен ангажимент за 
даване на увереност и 
консултиране 

Оценка на процесите свързани със 
стопанисване и управление на 
търговските дружества 

Одитен ангажимент за 
даване на увереност и 
консултиране 

Проверка за законосъобразност, при 
разходване на предоставените бюджетни 
средства 

Одитен ангажимент за 
даване на увереност и 
консултиране 

Предоставяне на увереност 
на ръководството на 
Община Враца относно 
правилното, 
законосъобразното, 
ефективно и ефикасно 
усвояване на бюджетните 
средства от 
разпоредителите с 
бюджетни кредити. 

Оценка на степента на изпълнение на 
дадените препоръки при извършените 
през 2011 г. одитни ангажименти 

Одитен ангажимент за 
даване на увереност 

Предоставяне на 
независима и обективна 
оценка за адекватността на 
системите за финансово 
управление и контрол. 

Оценка на системите за финансово 
управление и контрол на Община Враца 

Одитен ангажимент за 
даване на увереност  
 

Даване на препоръки за 
подобряване на 
дейностите. 

Произтичат от посочените по-горе Включени в одитните 
доклади, съставяни 
при изпълнение на 
одитните ангажименти 
за даване на увереност 

   

IV. ОДИТНИ АНГАЖИМЕНТИ 

4.1. Неизпълнени одитни ангажименти от предходната година 
 
  От планираните седем одитни ангажименти за даване на увереност / в т.ч. проследяване 
на препоръките / през 2011 г. са изпълнени четири, като от останалите три ангажимента са в 
процес на изпълнение през 2012 г.  Причина за това е, че звеното за вътрешен одит не 
разполагаше с необходимото ресурсно обезпечение за изпълнение на утвърдения годишен план 
за 2011 година. От 01.06.2011 г., след проведен конкурс, отдел „Вътрешен одит” има назначен н-к 
отдел. От 28.11.2011 г. към отдела има назначен още един одитор. През 2011 г. има изпълнени 
три одитни ангажименти за консултиране, който не са били предвидени за текущата година и са 
отнели общо 63 работни дни. 
 
 3.2. Видове одитни ангажименти 
 

Рисков 
индекс 

Вид на 
ангажимента Структура Цел на 

ангажимента 
Обхват на 

ангажимента Период 
3 Одитен 

ангажимент 
за даване на 
увереност 
ОАУ 1201 

„БКС” ЕООД-Враца Оценка и анализ 
на финансово 
икономическата 
дейност на 
„БКС” ЕООД-
Враца за периода 
01.01.2008 г. до 
30.06.2011 г. 

Проверка за 
законосъобразност 
на финансово 
икономическата 
дейност на„БКС” 
ЕООД-Враца 
 

Януари 
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3 
 
 

Одитен 
ангажимент 
за даване на 
увереност 
ОАУ 1202 

„ДКЦ-І” 
ЕООД 
гр.Враца 

Оценка и анализ 
на финансово 
икономическата 
дейност на 
„ДКЦ-І”ЕООД 
гр.Враца за 
периода 
01.01.2009г.-
30.09.2011г. 

Проверка за 
законосъобразност 
на финансово 
икономическата 
дейност на „ДКЦ-
І”ЕООД гр.Враца 
 

Януари 
 
 

3 Одитен 
ангажимент 
за даване на 
увереност 
ОАУ 1203 

„Център за кожно-
венерически 
заболявания” 
ЕООД гр.Враца 

Оценка и анализ 
на финансово 
икономическата 
дейност на 
„ЦКВЗ”ЕООД 
гр.Враца за 
периода 
01.01.2009г.-
30.09.2011г. 

Проверка за 
законосъобразност 
на финансово 
икономическата 
дейност на 
„ЦКВЗ”ЕООД 
гр.Враца 
 

Януари 
Февруари  
 

2 Одитен 
ангажимент 
за даване на 
увереност 
ОАП 1204 

Община Враца Оценка на 
степента на 
изпълнение на 
дадените 
препоръки в 
одитен доклад  
№  ОАУ1002 

Проверка на 
извършените 
действия по 
изпълнение на 
дадените 
препоръки в 
одитен доклад  
№ ОАУ 1002 

Февруари  
 

2 Одитен 
ангажимент 
за даване на 
увереност 
ОАП 1205 

Община Враца Оценка на 
степента на 
изпълнение на 
дадените 
препоръки в 
одитен доклад  
№ ОАУ 1003 

Проверка на 
извършените 
действия по 
изпълнение на 
дадените 
препоръки в 
одитен доклад  
№ ОАУ 1003 

Февруари  
 

3 Одитен 
ангажимент 
за даване на 
увереност 
ОАУ 1106 

ПМГ"Акад. 
Ив.Ценов" 

Оценка на 
процеса по 
усвояване на 
предоставените 
бюджетни 
средства. 

Проверка за 
законосъобразност 
при усвояване на 
предоставените 
бюджетни средства 

февруари 

2 Одитен 
ангажимент 
за даване на 
увереност 
ОАУ 1207 

Професионален 
Общински 
футболен клуб 
„Ботев – Враца” 
гр. Враца 

Оценка на 
процеса по 
усвояване на 
предоставени 
средства на 
Професионален 
Общински 
футболен клуб 
„Ботев – Враца” 
гр. Враца 

Проверка за 
законосъобразно 
разходване на 
предоставените 
средства на 
Професионален 
Общински 
футболен клуб 
„Ботев – Враца” 
гр. Враца  

март 
април 
 

2 Одитен 
ангажимент 
за даване на 
увереност 
ОАУ 1208 

Общинско 
предприятие  
„Спорт и туризъм” 
гр. Враца. 

Оценка на 
процеса по 
усвояване и 
разходване на 
предоставените 
средства на 
„Спорт и 
туризъм” гр. 
Враца 

Проверка за 
законосъобразно 
разходване на 
предоставените 
средства на „Спорт 
и туризъм” гр. 
Враца 

март 
април 
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2 Одитен 
ангажимент 
за даване на 
увереност 
ОАУ 1209 

Н .У. „Иван Вазов” 
гр. Враца. 

Оценка на 
процеса по 
усвояване на 
предоставените 
бюджетни 
средства. 

Проверка за 
законосъобразност 
при усвояване на 
предоставените 
бюджетни средства 

март 
април 
 

3 Одитен 
ангажимент 
за даване на 
увереност 
ОАУ 1210 

Дом за стари хора 
„Зора” гр. Враца. 

Оценка на 
процеса по 
усвояване на 
предоставените 
бюджетни 
средства на Дом 
за стари хора 
„Зора” гр. Враца. 

Проверка за 
законосъобразност 
при усвояване на 
предоставените 
бюджетни средства 
на Дом за стари 
хора „Зора” гр. 
Враца. 

април 
май 
 

2 Одитен 
ангажимент 
за даване на 
увереност 
ОАП 1211 

Община Враца. Оценка на 
степента на 
изпълнение на 
дадените 
препоръки в 
одитен доклад  
№ ОАУ 1101 

Проверка на 
извършените 
действия по 
изпълнение на 
дадените 
препоръки в 
одитен доклад  
№ ОАУ 1101 

април 
май 

2 Одитен 
ангажимент 
за 
консултиране 
ОАП 1212 

Езикова 
гимназия”Йоан 
Екзарх” гр. Враца 

Оценка на 
степента на 
изпълнение на 
дадените 
препоръки в 
одитен доклад  
№ ОАК 1101 

Проверка на 
извършените 
действия по 
изпълнение на 
дадените 
препоръки в 
одитен доклад 
№ ОАК1101 

април 
май 

2 Одитен 
ангажимент 
за 
консултиране 
ОАП 1213 

Читалище 
„Съзнание” с. 
Девене общ. Враца 

Оценка на 
степента на 
изпълнение на 
дадените 
препоръки в 
одитен доклад  
№ ОАК 1102 

Проверка на 
извършените 
действия по 
изпълнение на 
дадените 
препоръки в 
одитен доклад 
№ ОАК1102 

април 
май 

2 Одитен 
ангажимент 
за 
консултиране 
ОАП 1214 

Община Враца Оценка на 
степента на 
изпълнение на 
дадените 
препоръки в 
одитен доклад  
№ ОАК 1103 

Проверка на 
извършените 
действия по 
изпълнение на 
дадените 
препоръки в 
одитен доклад 
№ ОАК1103 

април 
май 

2 Одитен 
ангажимент 
за даване на 
увереност 
ОАУ 1215 

Общинско 
предприятие 
„Обредни 
дейности” гр. Враца 
. 

Оценка на 
процеса по 
усвояване на 
предоставените 
бюджетни 
средства на О П 
„Обредни 
дейности” гр. 
Враца. 

Проверка за 
законосъобразност 
при усвояване на 
предоставените 
бюджетни средства 
на О П „Обредни 
дейности” гр. 
Враца. 

юни 
юли 
август 

3 Одитен 
ангажимент 
за даване на 
увереност 

„Медико-
техническа 
лаборатория по 
зъбопротезиране-

Оценка на 
процеса по 
ликвидация на 
дружеството. 

Проверка за 
законосъобразност 
при осъществяване 
на дейността по 

юни 
юли 
август 
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ОАУ 1216 Враца” в 
ликвидация. 

ликвидация. 

3 Одитен 
ангажимент 
за даване на 
увереност 
ОАУ 1217 

„Медицински 
център за 
рехабилитация и 
спортна медицина” 
ЕООД гр.Враца 

Оценка и анализ 
на финансово 
икономическата 
дейност на 
„Медицински 
център за 
рехабилитация и 
спортна 
медицина” 
ЕООД-Враца за 
периода 
01.01.2009 г. до 
31.12.2011 г. 

Проверка за 
законосъобразност 
на финансово 
икономическата 
дейност 
на„Медицински 
център за 
рехабилитация и 
спортна медицина” 
ЕООД-Враца 
 

септември 
октомври 

2 Одитен 
ангажимент 
за даване на 
увереност 
ОАУ 1218 

„Средношколско 
общежитие” гр. 
Враца 

Оценка на 
процеса по 
усвояване на 
предоставените 
бюджетни 
средства на 
„Средношколско 
общежитие” гр. 
Враца. 

Проверка за 
законосъобразност 
при усвояване на 
предоставените 
бюджетни средства 
на„Средношколско 
общежитие” гр. 
Враца. 

септември 
октомври 

3 Одитен 
ангажимент 
за даване на 
увереност 
ОАУ 1219 

„Център за 
психично здраве – 
Враца” ЕООД 

Оценка и анализ 
на финансово 
икономическата 
дейност на 
„Център за 
психично здраве 
– Враца” ЕООД 
за периода 
01.01.2009 г. до 
30.06.2012 г. 

Проверка за 
законосъобразност 
на финансово 
икономическата 
дейност на„Център 
за психично здраве 
– Враца” ЕООД за 
периода 01.01.2009 
г. до 30.06.2012 г. 

септември 
октомври 

3 Одитен 
ангажимент 
за даване на 
увереност 
ОАУ 1220 

„Комплексен 
онкологичен 
център-Враца” 
ЕООД 

Оценка и анализ 
на финансово 
икономическата 
дейност на 
„Комплексен 
онкологичен 
център-Враца” 
ЕООД за периода 
01.01.2009 г. до 
30.06.2012 г. 

Проверка за 
законосъобразност 
на финансово 
икономическата 
дейност 
на„Комплексен 
онкологичен 
център – Враца” 
ЕООД за периода 
01.01.2009 г. до 
30.06.2012 г. 

ноември  
декември 

3 Одитен 
ангажимент 
за даване на 
увереност 
ОАУ 1221 

„Специализирана 
болница за активно 
лечение на пневмо-
фтизиатрични 
заболявания”-Враца 
ЕООД 

Оценка и анализ 
на финансово 
икономическата 
дейност на 
„Специализирана 
болница за 
активно лечение 
на пневмо-
фтизиатрични 
заболявания”-
Враца ЕООД за 
периода 
01.01.2009 г. до 
30.06.2012 г. 

Проверка за 
законосъобразност 
на финансово 
икономическата 
дейност 
на„Специализирана 
болница за активно 
лечение на пневмо-
фтизиатрични 
заболявания”-
Враца ЕООД за 
периода 01.01.2009 
г. до 30.06.2012 г. 

ноември  
декември 
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3 Одитен 
ангажимент 
за даване на 
увереност 
ОАУ 1222 

Регионален 
исторически музей 
гр. Враца за периода 
01.01.2009 г. до 
30.06.2012 г. 

Оценка на 
процеса по 
усвояване на 
предоставените 
бюджетни 
средства на 
Регионален 
исторически 
музей гр. Враца 

Проверка за 
законосъобразност 
при усвояване на 
предоставените 
бюджетни средства 
на Регионален 
исторически музей 
гр. Враца 

ноември  
декември 

 
 IV. СЪОТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ПЛАНИРАНИТЕ ОДИТНИ 
         АНГАЖИМЕНТИ ЗА ГОДИНАТА И ОДИТНАТА СТРАТЕГИЯ 
 
  Одитните ангажименти, планирани в стратегическия и годишен план на отдел 
„Вътрешен одит” на Община Враца, са както следва: 
 
 
№ 
по 
ред 

Одитна единица Рисков 
индекс Приоритет 

Планирани 
през 

годината 

 Одитни 
ангажименти 

№ 
1. „БКС” ЕООД гр.Враца 3 Висок риск Да ОАУ 1201 
2. „ДКЦ – І” ЕООД гр. Враца 3 Висок риск Да ОАУ 1202 
3. „ЦКВЗ” ЕООД гр. Враца 3 Висок риск Да ОАУ 1303 
4. Община Враца 2 Среден риск Да ОАП 1204 
5. Община Враца     2 Среден риск Да ОАП 1205 
6. ПМГ”Акад. Иван Ценов” 3 Висок риск Да ОАУ 1206 
7. П.О. футболен клуб 

„Ботев – Враца”гр.Враца 
2 Среден риск Да ОАУ 1207 

  8. Общинско предприятие „ Спорт и 
туризъм” гр. Враца. 

2 Среден риск Да ОАУ 1208 

  9. Н.У.”Иван Вазов” гр. Враца 2 Среден риск Да ОАУ 1209 
10. Дом за стари хора”Зора” гр.Враца 3 Висок риск Да ОАУ 1210 
11. Община Враца 2 Среден риск Да ОАП 1211 
12. Е.Г.”Йоан Екзарх” гр.Враца 2 Среден риск Да ОАП 1212 
13. Читалище „Съзнание” с.Девене 

общ.Враца 
3 Висок риск Да ОАП 1213 

14. Община Враца 2 Среден риск Да ОАП 1214 
15. О.П.”Обредни дейности” гр Враца 2 Среден риск Да ОАУ 1215 
16. „Медико-техническа лаборатория по 

зъбопротезиране-Враца в ликвидация. 
3 Висок риск Да ОАУ 1216 

17. „Медицински център за рехабилитация и 
спортна медицина” ЕООД гр.Враца 

3 Висок риск Да ОАУ 1217 

18. „Средношколско общежитие” гр. Враца 2 Среден риск Да ОАУ 1218 
19. „Център за психично здраве – Враца” 

ЕООД 
3 Висок риск Да ОАУ 1219 

20. „Комплексен онкологичен център-
Враца” ЕООД 

3 Висок риск Да ОАУ 1220 

21. „Специализирана болница за активно 
лечение на пневмо-фтизиатрични 
заболявания”-Враца ЕООД 

3 Висок риск Да ОАУ 1221 

22. Регионален исторически музей гр. Враца 3 Висок риск Да ОАУ 1222 
  

Планираните одитни ангажименти през 2012 г., съответстват на утвърдената одитна 
стратегия. Връзката между планираните ангажименти в стратегическия и годишния план е 
показана в таблицата и е както следва: 
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Видове одитни ангажименти 
Брой на 

ангажименти 
за годината 

Общ брой 
човекодни 

Одитни 
ангажименти 

съгласно 
стратегическия 

план 

Процент на 
изпълнение 

Ангажименти за даване на увереност   15 150 7 100 
в т.ч. за проследяване на препоръките 7 10 4 100 
Ангажименти за консултиране   - - 
 
V. РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА  ОДИТНИТЕ 
АНГАЖИМЕНТИ 
 

5.1. Ефективен фонд работно време 
 
  Ефективния фонд работно време е изчислен за един одитор от отдел „Вьтрешен одит” в 
съответствие с одитната стратегия и е както следва: 
 

Вътрешни одитори 

О
бщ

и 
ра

бо
тн

и 
дн

и 
за

 г
од

ин
ат
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ла
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ни
 

от
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от
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од
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га

ж
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О
бу

че
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я 
в 

кв
ал

иф
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А
дм

ин
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ив
ни

 д
ей

но
ст

и 

С
тр

ат
ег

ич
ес

ко
 

и 
го

ди
ш

но
 

пл
ан

ир
ан

е 

Н-к отдел „Вътр. одит” 253 32 5     216 160 20 10 26 
Главен вътрешен одитор 253 26 10     217 177 20 10 10 
Старши вътрешен одитор 253 26 10     217 177 20 10 10 

Общо: 759 84 25     650 514 60       30      36 
 
 

5.2.   График на одитните ангажименти и разпределение на служителите от 
дирекция „Вътрешен одит" за изпълнение на одитните ангажименти 

 
 

Тримесечие Одитен 
ангажимент 

Приоритет на 
одитната единица Човекодни Ръководител 

на екипа 
Членове на 

екипа 
Първо ОАУ 1201 Висок риск 20 Стоян Милчев  
 ОАУ 1202 Висок риск 40 Стоян Милчев Хр.Петрушева 
 ОАУ 1203 Висок риск 20 Стоян Милчев Хр.Петрушева 
 ОАП 1204 Среден риск 2 Стоян Милчев Саша Вълканова 
 ОАП 1205 Среден риск 3 Стоян Милчев Саша Вълканова 
 ОАУ 1206 Висок риск 10 Стоян Милчев Саша Вълканова 
 ОАУ 1207 Среден риск 35 Стоян Милчев Хр.Петрушева 
 ОАУ 1208 Среден риск 35 Стоян Милчев Саша Вълканова 

ОАУ 1209 Среден риск 35 Стоян Милчев Саша Вълканова Второ ОАУ 1210 Висок риск 55 Стоян Милчев Хр.Петрушева 
 ОАП 1211 Среден риск 2 Стоян Милчев Хр.Петрушева 
 ОАП 1212 Среден риск 3 Стоян Милчев Саша Вълканова 
 ОАП 1213 Висок риск 3 Стоян Милчев Хр.Петрушева 
 ОАП 1214 Среден риск 2 Стоян Милчев Саша Вълканова 
 ОАУ 1215 Среден риск 35 Стоян Милчев Хр.Петрушева 
 ОАУ 1216 Висок риск 35 Стоян Милчев Саша Вълканова 

Тримесечие 
Одитен 

ангажимен
т 

Приоритет на 
одитната единица Човекодни Ръководител 

на екипа 
Членове на 

екипа 

Трето ОАУ 1217 Висок риск 50 Стоян Милчев Саша Вълканова 
 ОАУ 1218 Среден риск         47   Стоян Милчев Саша Вълканова 
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ОАУ 1219 Висок риск 60 Стоян Милчев Хр.Петрушева 
ОАУ 1220 Висок риск 60 Стоян Милчев Саша Вълканова Четвърто ОАУ 1221 Висок риск 60 Стоян Милчев Хр.Петрушева 

 ОАУ 1222 Висок риск 58 Стоян Милчев Хр.Петрушева 
Всичко дни за одитни дейности       650   

 
31.Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от общински имот публична 

общинска собственост за нуждите на ПМГ „Акад.Иван Ценов” – Враца. 
      Докладва: Красимир Богданов 
      Зам.кмет на Община Враца 
 
Изказаха се: Х.Георгиева и инж. П.Аврамова. 
След направени разисквания вносителят оттегли докладната записка и проекта за 

решение. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 118 
 
ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от общински имот 

публична общинска собственост за нуждите на ПМГ „Акад.Иван Ценов” – Враца 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

РЕШИ: 
 

Оттегля докладната записка и проекта за решение. 
 
32.Общинска Програма на мерките за насърчаване на творческите заложби на деца 

с изявени дарби през 2012 година 
      Докладва: Красимир Богданов 
      Зам.кмет на Община Враца 
 
Изказаха се: Т.Василева, С.Илчева и инж. Н.Иванов. 
По време на дебатите се направиха следните предложения за изменение и допълнение на 

проекта за решение: 
1. Като т.2 да се запише „Да се създаде регистър, съдържащ данните по чл.19, ал.1 и 

Приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с 
изявени дарби”. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 30 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  - няма. 
 2. В т.1 от Забележките към Програма на мерките за насърчаване на творческите 
заложби на деца с изявени дарби през 2012 година да отпадне текста „в размер на 10 000 лева”. 
 След направени разисквания вносителя на предложението го оттегли. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 119 
 

ОТНОСНО: Общинска Програма на мерките за насърчаване на творческите 
заложби на деца с изявени дарби през 2012 година 

 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал. 1, т.12  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.12, ал.3 от Наредба за условията и реда за 
осъществяване на закрила на деца с изявени дарби 
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РЕШИ: 

 
1.Приема „Общинска Програма на мерките за насърчаване на творческите заложби на 

деца с изявени дарби през 2012 година”. 
 2. Да се създаде регистър, съдържащ данните по чл.19, ал.1 и Приложение № 2 от 
Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.  
 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ №119 
ЗА – 30 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №119 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМA НА  МЕРКИТЕ ЗA 
НАСЪРЧАВАНЕ  НА ТВОРЧЕСКИТЕ ЗАЛОЖБИ НА ДЕЦА С 

ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА 

РАЗДЕЛ І. Специална закрила на деца с изявени дарби, предоставена на основание чл.5, 
ал.2 от Наредбата за условията и реда за осъществявани на закрила на деца с изявени дарби 
(Приета с ПМС № 298 от 17 декември 2003 г.), въз основа на Програма на мерките за закрила 
на деца с изявени дарби 

МЕРКИ ПО НАРЕДБАТА ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ ФИНАНСИРАНЕ 

1.Насърчаване на 
творческите заложби и 
потребности на деца с 
изявени дарби по чл.8 чрез 
еднократно финансово 
подпомагане.  

Дете от общинско училище, 
класирано индивидуално на 
първо, второ или трето място на 
национален или на 
международен конкурс, 
олимпиада или състезание в 
областта на науката, изкуството и 
спорта, включен в Програмата по 
чл.11, ал.1 за 2012 г. 

1.1. Подпомагане за участие в 
национални и международни 
конкурси, олимпиади и 
състезания, включени в 
програмата по чл.11, ал.1 за 
2012 г.  

Дете от общинско училище, 
класирано на първо, второ или 
трето място на конкурс, 
олимпиада или състезание в 
областта на изкуството, науката и 
спорта, представило покана или 
документ, потвърждаващ 
участието в национален или 
международен конкурс, включен 
в  Програмата по чл.11, ал.1 за 
2012 г. 

 
1.2. Подпомагане за участие в 
пленери, обучителни и 
възстановителни лагери, 
организирани от: училища, 

Дете от общинско училище, 
класирано на първо, второ или 
трето място на конкурс, 
олимпиада или състезание в 

 

 

 

 

Еднократно финансово 
подпомагане на дете, в 
размер до 195 лева. 
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извънучилищни 
педагогически учреждения, 
научни и творчески съюзи, 
фондации, сдружения и 
фирми.  

областта на науката, изкуството и 
спорта, представило препоръка, 
покана или служебна бележка за 
включване в пленер, обучителни 
и възстановителни лагери.  
 

 
 
 

2. Подпомагане за участие в 
подготвителни курсове и /или 
индивидуална подготовка  за 
постъпване в спортни 
училища и училища по 
изкуствата по чл.9,т.2  
 
 
 
 

 
Дете от общинско училище, 
класирано на първо, второ или 
трето място на конкурс, 
олимпиада или състезание в 
областта на изкуството или 
спорта на общинско, регионално, 
национално или международно 
равнище през 2012 г.,  
представило, препоръка, покана 
или служебна бележка за 
включване в курс за обучение 
и/или  индивидуална подготовка.  
 

 

  

Еднократно финансово 
подпомагане на дете, в 
размер до 195 лева. 

 

3. Стимулиране на деца с 
изявени дарби по чл. 10, чрез 
предоставяне на стипендия.  

 

Ученик в общинско училище до 
18-годишна възраст в дневна  
форма на обучение, който е 
класиран на І , ІІ или ІІІ място на 
национален или международен 
конкурс, олимпиада или 
състезание, включени в 
Програмата по чл. 11, ал.1, 
представил документ, 
удостоверяващ класирането.  

 

12 месечна стипендия в 
размер на 135 лева. 

 

РАЗДЕЛ II. Други мерки за насърчаване и стимулиране на деца от учебните заведения 
на община Враца  

ОПЕРАТИВНИ 
ЦЕЛИ И 
МЕРКИ 

ДЕЙНОСТИ СРОК ОРГАНИЗАТОР УЧАСТНИЦИ ФИНАНСИРАНЕ 

 
 
 
 
 
 
1. 
Насърчаване и 
стимулиране 
творческите 
заложби на  
ученици взели 

 
 
1.1. 
Областен 
фестивал 
„Магията на 
изкуството” 

 
 
м. 
Февруари 
/25.02./ 

 
 
СОУ „Отец 
Паисий” Враца 

 
 
Индивидуално 
класирани 
участници от 
III-та 
възрастова 
група 

 
 
 
 
 
 
Еднократно 
финансово 
подпомагане в 
размер на: 
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1.2. 
Национален 
конкурс за 
млади 
изпълнители 
„Дико Илиев” 
 

 
 
10-13 
Май  
 
 
 
 

 
 
РИО-Враца 
Община Враца 
СОУ „Отец 
Паисий” Враца 
РИМ-Враца 
 

 
 
Индивидуални 
класирани 
участници от I 
и II  категория 
 
 

участие в 
дейностите от 
различни КОО 
по чл.10 от 
ЗСООМУП и 
класирани на 
I, II или III 
място 
 1.3. 

Национален 
фестивал-
конкурс за 
изпълнение на 
Ботева и 
Възрожденска 
поезия и проза 
 

 
м. Май 
 
 

 
Община Враца и  
Младежки дом – 
Враца  

 
Две възрастови 
групи: 
1. до 14 год. 
2. над 14 год. 
 
 

 
-135 лева за 
класиране на I 
място; 
 
-80 лева за 
класиране на 
II  място; 
 
-55 лева за 
класиране на 
III място 
 

2. 
Подпомагане 
за участие в 
международни 
конференции, 
пленери и 
обучителни 
лагери. 
 

 
Дете от общинско училище, представило препоръка, покана 
или служебна бележка за включване в международна 
конференция, пленер или обучителен лагер, в областта на 
науката, изкуството и спорта. 
 
 
 
 

 
Еднократно 
финансово 
подпомагане в 
размер на 135 
лева.  

 
 
3. 
Стимулиране 
на 
творческите 
заложби на 
ученици чрез 
предоставяне 
на стипендия 

 
2.1. Ученик в общинско училище до 18 годишна възраст в 
дневна форма на обучение, който е класиран на I, II или III 
място на национален, международен конкурс или олимпиада 
невключени в Програмата по чл.11, ал.1, предоставил 
документ удостоверяващ класирането. 
2.2. Ученик в общинско училище до 18 годишна възраст в 
дневна форма на обучение, който е класиран на I, II или III 
място на национално/държавно/ или международно първенство 
/Балканиада, Европейско или Световно първенство/. 
       Стипендии не се предоставят за класиране в 
Национални и Международни спортни турнири и 
състезания. 
 

 
 
 
 
6 месечна 
стипендия в 
размер на 135 
лева. 
 
 

 
Забележка: 1.Финансирането на Общинска програма на мерките за насърчаване на творческите 
заложби на деца с изявени дарби 2012 г. се осигурява: 
                      Раздел I – средства от държавния бюджет 
                      Раздел II – средства от общинския бюджет в размер на 10 000 лева.  
                       2. Редът и необходимите документи  за получаване на средства по Общинската  
програма  и по Наредбата са  определени в чл. 10, чл.16 и чл.16а  на Наредбата за условията  и 
реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.                
                       3. За всяко изключение, несъответстващо в пълна степен на изискванията на 
Програмата, се прави предложение за решение от Общински съвет – Враца. 
                       4. Използвани съкращения:  КОО (културно образователни области; ЗСООМУП 
(Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план) 
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33. Отчет за изпълнение на мерките по Програмата за опазване на околната среда,  
Програмата за управление на отпадъците и Програмата за намаляване на нивата на 
ФПЧ-10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в 
община Враца за 2011 година. 

      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
 
Изказаха се: д-р Ант.Георгиев, инж.Н.Иванов, Т.Василева и С.Илчева. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 120 
 
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на мерките по Програмата за опазване на 

околната среда,  Програмата за управление на отпадъците и Програмата за намаляване 
на нивата на ФПЧ-10 и достигане на установените норми за съдържанието им в 
атмосферния въздух в община Враца за 2011 година. 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.79, ал.4 от Закона за опазване на 
околната среда и при мотиви, изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
  

Приема Отчет за изпълнение на мерките по Програмата за опазване на околната среда,  
Програмата за управление на отпадъците и Програмата за намаляване на нивата на ФПЧ-10 и 
достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в Община Враца 
за 2011 година. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ №120 
ЗА – 26 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №120 
 

 
ОБЩИНА ВРАЦА 

 
ОТЧЕТ 

 
за изпълнение на мерките по Програмата за опазване на околната среда,  Програмата за 

управление на отпадъците и Програмата за намаляване на нивата на ФПЧ-10 и достигане 
на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Враца, 

за 2011 година.
 

 В съответствие с изискванията на чл.79 от Закона за опазване на околната среда Община 
Враца разработи, а Общински съвет прие с Решение № 807/16.11.2010 г. „Програма за опазване 
на околната среда на община Враца за периода 2010-2014 год.” 
 Основните задачи, които се поставят с програмата, са свързани с настоящите проблеми 
по опазване на околната среда, бъдещите мероприятия за снижаване на вредните последици от 
човешката дейност, както и изготвяне на план за действие, съдържащ организация на 
изпълнение, начини и източници на финансиране, отговорни звена и очакван ефект. 
 Целите в програмата, като цяло се свеждат до: 
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 Акцентиране върху най-важните екологични проблеми на общината; 
 Обвързване на бъдещите проекти на общинската администрация и мероприятия в 

програмата с националните и световните тенденции и стратегии по управление на околната 
среда; 

 Създаване на организация за насочване на силите на общинските и държавни органи, 
бизнеса, гражданските сдружения, научните организации и обществеността към изпълнение на 
заложените в плана приоритетни мерки; 

 Разработване на проекти и финансиране на инициативи в съответствие с финансовите 
възможности на общината; 
 Общинската програма за опазване на околната среда не фиксира строго параметрите и 
мероприятията, а е програма с отворен статут за доразвиване и разширяване на обхвата, в 
съответствие с настъпили промени в приоритетите на Община Враца и в екологичното 
законодателство в Р България. 
 Основните задачи, които си е поставила общината за постигане на устойчиво развитие са 
обединени в следните основни направления: 

1.Управление на отпадъци; 

2.Водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчни води; 
3.Качество на атмосферния въздух, чистота, озеленителни мероприятия; 

4.Защитени територии и биоразнообразие; 
5.Организационни и административни мерки; 

Управлението и третирането на отпадъците е един от основните приоритети на Община 
Враца. Целите, които си поставя общинското ръководство е да осигури подходящ интегриран 
подход за бъдеща устойчива експлоатация и изграждане на ефективна система за събиране и 
предварителна преработка на отпадъците, формирани в гр. Враца и населените места от 
общината. 

Тези цели са приоритетни в Общинската програма за опазване на околната среда 2010-
2014 г., приета с Решение № 822 на Общински съвет Враца, както и в Програмата за управление 
на отпадъците в общини Враца и Мездра 2004-2015 , приета с Решение № 146 на Общински 
съвет Враца. 
 Съгласно плана за действие бяха поставени и изпълнени следните основни задачи: 

І. Управление на отпадъците    
Програмата за управление на отпадъците в общини Враца и Мездра е изготвена в 

рамките на проект “Подобряване управлението на отпадъците във Враца и Мездра, Етап II, 
България”  на програма ДАНСИ . Проектът е финансиран от Датската агенция за защита на 
околната среда  (ДЕПА) . 

Програмата е разработена на регионален принцип от работна група на двете общини с 
датска консултантска помощ и включва интегрирано управление на отпадъците за периода 2004 
– 2015 г. В съответствие с заложените в нея мерки разработихме Наредба за поддържане и 
опазване на чистотата и управление а отпадъците на територията на община Враца , която беше 
приета с Решение 783 от 30.09.2010 г. на Общински съвет. С тази Наредба се урежда 
екологосъобразното управление на битови, строителни и масово разпространени отпадъци, 
дейностите по тяхното изхвърляне, събиране, включително разделното, транспортиране, 
претоварване, оползотворяване и обезвреждане на територията на общината. 

Организираното сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци и през 2011 г. се 
извършва от общинското дружество “БКС-ВРАЦА” ЕООД, съгласно договор. 

Събраните и извозени битови отпадъци са 16 982,44 т., като за гр. Враца количеството е 
14 516,12 т., а за селата – 2 466,320 т. За тази услуга Община Враца е заплатила – 907 871,27 лв. 
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В системата за организирано събиране и извозване на отпадъците са обхванати всички населени 
места от общината. 

Честотата на сметосъбирането се извършва съгласно Заповед на Кмета на общината, 
като контейнерите тип „Бобър” в град Враца се извозват 6 пъти в седмицата, а останалите – в 
зависимост от района в който се намират. За селата извозването е два пъти в месеца. 

През отчетната година системата се обслужваше от 12 автомобила за сметосъбиране, 
като два от тях бяха закупени през 2008 г. Доставени бяха допълнителни съдове за БО за 
подмяна на амортизираните на стойност 99 681,60 лева, а именно: 

 - контейнери за строителни отпадъци с обем 2 м³ - 3 бр. 
 - контейнери за строителни отпадъци с обем 4 м³  - 3 бр. 

- контейнери тип „Бобър” с обем 1,1 м³ - 130 бр.  
- кофи тип „Кука” с обем  0,11 м³ - 250 бр. 

- контейнери с обем 4 м³ - 20 бр. 
- градински кошчета – 130 бр, с които бяха подменени съществуващите в ЦГЧ.  

Регионално депо за твърди битови отпадъци 
В началото на 2011 г. започна изграждането на клетка 2.1. Всички дейности по 

изграждане на клетката са приключили и от 24.01.2012 г. има подписан Акт 16 за въвеждане в 
експлоатация. Депонирането в клетката ще започне от м.март 2012 г. Усвоените целеви 
субсидии от държавния бюджет за 2011 г са в размер на 2 072 015лв.  За разплащане на 
изпълнено СМР дейности на обекта са необходими 941 050 лв. Община Враца е кандидатствала 
в ПУДООС за отпускане на безвъзмездна помощ в размер на 941 050 лв. - 

Проектния капацитет на Клетка 2.1 на РДТБО е 165 312 т със срок. На експлоатация 7 
години. 

На територията на общината няма изградена инсталация за предварително третиране на 
отпадъците, поради което всички битови и производствени отпадъци генерирани от общините 
Враца и Мездра се депонират. 

Като I-ви етап на регионалната система за управление на отпадъците Община Враца е 
предвидила изграждането на сепарираща инсталация за предварително третиране на 
постъпващите битови отпадъци. Сепарираща инсталация се изгражда на площадката на 
регионалното депо. Строителството започна през 2011 г. Изпълнени са строително монтажните 
работи по конструкцията на халето, спринклеровия резервоар, площадкови и сградни 
водопроводни и канализационни инсталации. Довършват се видовете СМР по части 
архитектурна и електро. Оборудването на сепариращата инсталация е доставено от фирма 
MUT-Унгария и в момента се извършва монтаж на машините от унгарски специалисти. 
Монтажът се извършва под наблюдението и с участието на специалисти от Екопроект ООД. 

Усвоените целеви субсидии от държавния бюджет за 2011 са в размер на 3 300 000 лв., 
необходимите средства за довършване на обекта са 1 293 975 лв. 

Община Враца е кандидатствала в ПУДООС за отпускане на безвъзмездна помощ в 
размер на 1 293 975 лв. 

Проектния капацитет на сепариращата инсталация е 25 000 т/год 

След приключване на монтажа и строително-монтажните работи по сградата и 
вертикалната планировка, ще бъдат извършени 72-часови проби, след което инсталацията ще 
бъде въведена в експлоатация. 

Община Враца предвижда разработване на проект за механично-биологично третиране 
на биоразградимите отпадъци, което съчетава биологично третиране с механично 
обработване(сортиране). Това понятие се отнася само до предварително третиране на смесени 
битови отпадъци с цел производство на стабилизирани отпадъци за депониране или на продукт 
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с подобрени характеристики за изгаряне. При механично-биологично третиране с използване на 
анаеробно разлагане се образува биогаз, които може да се използва за получаване на енергия. 
Остатъците от процеса на анаеробно разграждане могат да бъдат компостирани и използвани за 
подобни цели като компост, с тази разлика че качеството му не е на добро ниво и може да се 
ползва за възстановяване на почви или като покривен материал в депа за отпадъци. Компост с 
високо качество се получава от зелени и дървесни отпадъци и може да се ползва в селското 
стопанство, като един от най-добрите източници на устойчива органична материя. 

Избора на технология за биологично третиране на биоразградимите отпадъци ще бъде II-
ри етап от регионалното управление на отпадъците. За тази цел в План-сметката по чл.66, ал.1 
от ЗМДТ за 2012 г. на Община Враца са предвидени 80 000 лв. с ДДС за проектиране и надзор - 
авторски и строителен. 

С цел намаляване на растителните отпадъци в общия поток битов отпадък предвиждаме 
закупуване на контейнери за домашно компостиране, които ще бъдат раздадени в 
еднофамилните къщи в гр.Враца, прилежащите квартали и близките села. Броят на 
контейнерите е 500, при прогнозна цена 180 лв./бр. с ДДС, необходимите средства са в размер 
на 90 000 лева, за които ще кандидатстваме в ПУДООС. 

Оператор на регионалното депо е фирма “Екопроект” ООД - регистрирана от общините 
Враца и Мездра. Обхватът на дейност, която извършва компанията, включва "управление на 
регионалното депо Враца - Мездра, събиране, депониране, третиране на отпадъци и всички 
междинни операции както и повторна употреба, рециклиране, и оползотворяване - или 
производство на енергия и материали от отпадъци както и всички видове търговски дейности, 
които не са забранени със закон". 

Фирмата притежава комплексно разрешително КР 5-Н1 /2010 г., издадено от МОСВ и 
всяка година оператора изготвя и представя на компетентните органи доклад за резултатите от 
мониторинг на отпадни и подземни води. 

През отчетната година на депото са приети 22 109,87 т битови отпадъци от двете 
общини, като само от Община Враца количеството е 17 125,31 т. Стойността на услугата 
обезвреждане на БО чрез депониране е 530 596,92 лева, съгласно договор между оператора на 
депото и Общината   

Депо за строителни отпадъци – За периода 01.01.2011 до 31.12.2011 г. на 
разтоварището за строителни отпадъци на гр. Враца са приети 15 372 м ³ строителни отпадъци 
и земни маси от строителни и изкопни дейности.  

Закриване на нерегламентирани сметища – През 2011 г. са почистени всички 
установени замърсявания в града и извън регулационните граници на населените места. 
Площадките определени за растителни отпадъци и оборски тор в населените места от 
общината, които се ползват не само за този вид отпадъци се почистват своевременно и са 
задължение на кмета на съответното населено място. 

Специални типове отпадъци - това са т.нар. масово разпространени отпадъци, 
генерирани от домакинствата и отиващи за депониране с общия поток битови отпадъци. 
Общината има подписани договори за организиране и прилагане на система за разделно 
събиране, временно съхранение и транспортиране на електронно и електрическо оборудване, 
моторни превозни средства и опаковки с колективна организация по оползотворяване и фирма 
притежаваща разрешение за събиране на ИУЕЕО и ИУМПС по чл.37 от ЗУО.  

Разделно събиране на отпадъци от опаковки – по договор с „ЕКОПАК България” АД 
се извършва събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери. В гр. Враца, кв.Бистрец, 
кв.Кулата и с.Згориград са разположени цветни контейнери на 125 площадки за събиране на 
хартия, пластмаса и стъкло.  

Събраните отпадъци от опаковки за периода 01.01.2012 до 31.12.2011 г.  са: 
-  хартиени отпадъци от опаковки – 46 т. 
-  пластмасови и метални отпадъци от опаковки – 41т. 
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-  стъклени отпадъци от опаковки – 40 т. 
 
ІІ. Водоснабдяване и канализация 
 

По проект ”Интегриран проект за воден цикъл на гр.Враца” Проект № 58111 – 65 – 256 
през 2011 год. са проведени процедури по ЗОП за избор на изпълнители за дейности по 
проекта:  
1.Строителен мениджмънт и строителен надзор на договори за строителство по ФИДИК; 
2.Техническа помощ за Звеното за изпълнение на проекта; 
3.Одит по проекта; 
4.Изпълнение на мерки за информация и публичност; 
5.Проучване, проектиране и авторски надзор на захранващ водопровод от язовир „Среченска 
бара” до гр.Враца; 
6.Реконструкция на водоснабдителна мрежа; Удължаване на канализационна мрежа; 
Реконструкция на канализационна мрежа на гр. Враца - I етап” 
7.Инженеринг за реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Враца”. 
 

За първите пет дейности има избрани изпълнители, подписани са договори и се следи 
тяхното изпълнение. 
За т.6 и т.7 дейност решенията за избор на изпълнител бяха жалени в КЗК, а впоследствие във 
ВАС и се чака решение на ВАС, за да се предприемат съответните дейности. 

В изпълнение на одобрена от МОСВ Концепция за изпълнение на проекта се 
комплектова с необходимите специалисти Звено за изпълнението му. Работните проекти за 
реконструкция на градските ВиК мрежи се доокомплектоваха с липсващи (непроектирани) 15 
км. ВиК мрежа. Извършиха се необходимите съгласувания на проектите и бяха издадени 
разрешения за строеж. 
 
ІІІ. Качество на атмосферния въздух, чистота, озеленителни мероприятия 

Автоматичната станция за непрекъснат мониторинг на КАВ в гр.Враца е монтирана в 
района на ж.п.гарата и отчетените превишения са само по показател ФПЧ10, като за последните 
5 години високите стойности са предимно в зимните месеци - от ноември до март. При условие, 
че промишлената дейност в региона е силно ограничена и не води до сериозно замърсяване на 
атмосферния въздух, то регистрираните наднормени концентрации на ФПЧ10 на територията 
на гр. Враца се дължат основно на използваните горива през отоплителния сезон в битовия 
сектор и на автотранспорта. Емисиите на прахови частици от сухопътния транспорт се 
причиняват от директните емисии от отработените газове на автомобилите, износването от 
гуми и спирачки и повторното суспендиране на прахта на пътя. 

Всички обществени сгради, училища, детски и здравни заведения са топлофицирани, от 
което следва че най-голям принос за замърсяването с ФПЧ10 имат емисиите от битовото 
отопление на домакинствата, ползващи дърва и въглища за огрев. 

Мерките, които предприема Общината до момента и поради които в периода април-
октомври, няма превишения на ФПЧ10 са: 

Ежедневно метене на  пешеходните зони в централната градска част; метене и миене на 
улици и тротоари на територията на целия град; озеленяване и поддържане на зелените площи; 
ремонт и асфалтиране  на тротоари, улици и междублокови пространства. 

С Решение № 944 от 19.04.2011 година е приета  Програма за намаляване на нивата на 
фини прахови частици до 10µm (ФПЧ10) и за достигане на установените норми за съдържанието 
им в атмосферния въздух на територията на Община Враца за периода 2011-2014г., като 
неразделна част от общинската Програма за опазване на околната среда, приета с Решение № 
822от 07.12.2010 г. 
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В Плана за действие към Програмата за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на 
установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Враца са заложени 
редица мерки за периода 2011-2014 г., като за 2011 са предприети съответните мероприятия: 

 
Приоритетни дългосрочни (постоянни) мерки за периода 2011-2014 г. 
 
VR-AIR-T-01 /Поетапна газификация на община Враца/ - Дружество Рила газ, което 
изгражда газоразпределителната мрежа в регион „Запад“, стартира своята дейност в гр. 
Враца през 2009 г. Дружеството притежава два лиценза – за дейностите разпределение на 
природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител за период от 35 години или до 
2041 г. Газоразпределителната мрежа на гр. Враца е с обща дължина около 100 км., като 
изграждането й е предвидено да премине на 3 етапа до 2013 г. Първият етап предвижда 
строителството на 30 км., вторият – на 60 км., а третият – на около 10 км. мрежа. Към 
днешна дата Рила газ е изградила 40 км. мрежа, като изключим подземните отклонения към 
потребителите, от които 30 км. са пуснати в експлоатация в началото на тази година. 
Общата сума на направената до момента инвестиция в града възлиза на около 10 млн. лв  
VR-AIR-T-02 /Поетапно увеличаване на използването на природен газ и електроенергия за 
отоплението на домакинствата през отоплителния сезон/ - С пускането на част от мрежата в 
експлоатация в началото на 2012 г. Рила газ присъедини първите си битови абонати. До края 
на 2012 г. се очаква техният брой да нарасне до 230. 
 
Дългосрочни (постоянни) мерки за периода 2011-2014 г. 
 
VR-AIR-I-03 / Ежегодно актуализиране на списъка на промишлените предприятия на 
територията на община Враца/ - Съвместно с Регионална инспекция по околна среда и водите 
(РИОСВ) – Враца всяка - година до 01 април ще се актуализира списъка на промишлените 
предприятия на територията на община Враца с цел контрол на емисиите от промишлени 
източници. 

VR-AIR-T-04 /Оптимизиране на параметрите на селищната среда, благоприятстващи 
подобряване на качеството на въздуха/ - Изпълнени са вертикални планировки на улиците – ул. 
Иван Ангелов № 1, ул. Кр. Българията  № 23, ж. к. Дъбника бл. 25, ул. Три уши, ул. Тодор 
Балабанов, ул. Черна вода, бл. Химик 6, бул.Втори юни № 70, 72 и 74 
VR-AIR-T-05 /Почистване на уличната мрежа в община Враца/ - Ежедневно по утвърдени 
графици  се извършва ръчно метене на 78 дка и поддържане чистотата на още 41 дка в ЦГЧ. 
Извършено е машинно метене на улици и булеварди – 12 620 дка ; Измити улици – 1 497 дка. 
Изразходените средства за почистване на уличните платна, тротоари, площадите, алеите, 
паркови и други територии предназначени за обществено ползване през 2011 г. възлизат на 
768 263,39 лв. 
Метенето е основен метод за почистване на тротоарни и улични площи в населени места 
през пролетно-летния и есенния период. Когато метеорологичните условия позволяват, се 
извършва и през зимата. В зависимост от количеството, разположението и възможностите 
метенето се извършва ръчно. То се извършва от работници на „БКС- ВРАЦА” ЕООД и наети 
по националната програма “ОСПОЗ”. Зимното поддържане започва след достигане на 
дебелина на снежната покривка от няколко сантиметра. Извършва се механизирано и ръчно, с 
подходящи оборудвани автомобили. Ръчното почистване на снега се осъществява с лопати и 
роторни снегорини. С тях се почистват тротоари и пешеходни пътеки и зони. 
Чрез общинска фирма “БКС-Враца” ЕООД и Програмите за временна заетост редовно се 
почистват основните пътни артерии и улична мрежа.  
В началото на 2011 г се реализира Общинска програма за включване на безработни лица на 
социално подпомагане в почистване, благоустрояване и озеленяване на обществени терени в 
гр. Враца и селата от общината. Броят на работещите по Националната програма “От 
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социални помощи към осигуряване на заетост” в Община Враца е 323 човека за дейности с 
комунално-битов характер. За тази дейност са обработени 207 бр. служебни бележки.  
VR-AIR-T-06 /Утвърждаване и изпълнение на графици за ремонт на уличната мрежа в община 
Враца/ - Извършен е основен ремонт на улици в села на територията на община Враца 
8 511,06 кв. м. улици. Основен ремонт на общински пътища ІV клас на територията на 
община Враца- 10 128,55  кв.м. 
VR-AIR-T-07 /Използване през зимния период на превантивни средства срещу обледяване на 
уличната мрежа/ - През 2011 г. не са използвани алтернативни заместители на използвания 
материал- луга, сол и пясък. 
VR-AIR-T-08 /Периодично почистване на тротоарите в централната градска част/ - след 
приключване на зимния период, по уличната мрежа се почистват регулите, а тротоарите се 
почистват по утвърдени графици от фирмата изпълнител. 
VR-AIR-I-09 /Поддържане на база данни в Община Враца относно стойностите на основните 
показатели за КАВ/- на официалния сайт на Община Враца в подменю „Екология”  е направена 
директна препратка към ежедневния бюлетин за състоянието на атмосферния въздух на 
РИОСВ. 
 
Краткосрочни и средносрочни мерки за периода  01.04.2011 г.- 01.04.2012 г., с приоритет за 
изпълнение в срок от една година след влизане в сила на Програмата- до края на 
отоплителен сезон 2011 г. (01.04.2012 г.) 

VR-AIR-I-10 /Провеждане на мероприятия за залесяване и затревяване/ - През 2011 г. е 
раздаден безвъзмездно и засаден посадъчен материал на детски и учебни заведения и 
регистрирани домоуправители по Закона за етажната собственост за засаждане на 
предблокови пространства от Община Враца, като за тази цел са отделени 10 000 лв. - 
Широколистни- 140 бр., Иглолистни- 90 бр., Вечно-зелени храсти- 1 078 бр., Иглолистни 
храсти- 500 бр., Храсти-цъфтящи- 2 160 бр. Засадени са широколистни и иглолистни 
декоративни фиданки, вечнозелени храсти на обществени места – 172 бр. и цветя на 
обществени места – 13 480 бр. 
VR-AIR-T-11 /Увеличаване на площите с компактна дървесна растителност/ - 1000 дръвчета 
от дъб, червен дъб, акация и явор засадиха над 70 ученици от 12 врачански училища. По повод 
Световната година на гората се проведе акция "Гора на децата", по идея на Областна 
администрация –Враца, със съдействието на Община Враца и Горско стопанство - Враца. 
РИОСВ – Враца засадиха 60 фиданки червен дъб на язовир "Дъбника". Членове на клуба на 
франкофоните във Враца засадиха няколко дървета американски дъб в парка край стадиона в 
града по повод Международния ден на франкофонията. Ученици от клуб "Родолюбие" във 
Враца, засадиха дръвчета в района на "Хижата". Инициативата е във връзка с големият 
християнски празник Благовещение. 

VR-AIR-T-12 /Оптимизиране на транспортната схема в община Враца/ - в град Враца и през 
2011 г. действаше съществуващата Синя зона, като през 2012 г. се предвижда нейното 
разширяване. 
VR-AIR-I-13 /Информационни мероприятия за населението относно възможните мерки за 
намаляване на емисиите от битово отопление и транспорт/  

VR-AIR-I-14 /Информационни мероприятия за разясняване на населението на възможностите 
за повишаване на енергийната ефективност/ 

VR-AIR-R-15 /Създаване на система за събиране и съхранение на данни за продадените горива 
за отопление и транспортни горива на територията на община Враца/ - В Община Враца се 
поддържа база данни за продадените горива за отопление и транспорт на територията на 
община Враца. 
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VR-AIR-T-16 /Ограничаване на използването на пясък и други твърди минерални субстанции 
при зимното поддържане на уличната мрежа преминаване към използване на химични 
реагенти/- През 2011 г. не са използвани алтернативни заместители на използвания материал- 
луга, сол и пясък. 
 
Легенда: 
VR - мярката се отнася за община Враца;  
AIR - мярката се отнася за подобряване на качеството на въздуха;  
T - техническа мярка;  
I - информационна мярка;  
R - регулаторна мярка; 
01 - пореден номер на мярката. 

Озеленителни и благоустроителни мероприятия 
През 2011г. Община Враца се присъедини към екологичната и образователна 

инициатива „Моят зелен град”, която се организира за четвърта поредна година от Кока-Кола 
ХЕК България и Дружеството за защита на птиците с активната подкрепа на „ЕКОПАК 
България”. Почистен беше района около язовир Дъбника, като в акцията се включиха 
служителите от отдел ‘ООС”, 15 ученици от Екоклуб към Механотехникум и 5 ученици от 
ТСА. Бяха събрани отпадъци с общо тегло от 380кг.и монтирани четири  табели забраняващи 
изхвърлянето на отпадъци.  

Лишени от свобода лица от Затвора-гр.Враца почистиха коритото на р.Лева от битови 
отпадъци и клони, тротоарите от двете страни на пътя покрай реката и подрязаха крайпътните 
храсти от района на затвора до разклона за п.Леденика  /на 2км от гр.Враца/. Същите почистиха 
от саморасли дървета и  храсти спортен комплекс „Хр. Ботев”. 

На стадиона е монтирано ново спортно съоръжение „ФИТНЕС УРЕДИ НА ОТКРИТО”. 
Доставени са шест уреда – уред за раменна част и ръце; уред за ръце крака и талия, колело; 
тренажор; уред за крака и талия; уред за гръден кош и талия предназначени за раздвижване и 
тренировка на раменната част, ръцете, краката, гръден кош и талия. Още площадки с фитнес 
уреди са разположени в ж.к. Младост, ж.к. Дъбника до бл. 16 /Дарение от Vivacom/ и парк 
ДНА. Монтирани са нови детски съоръжения в ж.к. Младост, кв. Медковец, бул. Втори юни № 
72, пл. Тракия, на ъгъла между ул. „Цветана Табакова” и ул. „Сестри Хаджикръстеви”, ж.к. 
Сениче, зад бл. 57 и ул. Найден Геров, зад ДЯ № 2. 

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета 2008-2011 година. 
 Община Враца има приета наредба за реда на придобиване, притежаване и отглеждане 
на кучета на територията на Община Враца, както и разработена Програма за овладяване 
популацията на безстопанствените кучета 2008-2011г., и двата документа са приети от 
общински съвет Враца. В изпълнение на заложените в програмата мерки, към Общината е 
формирано звено, което залавя бездомните кучета. След кастрация, обезпаразитяване, 
ваксинация срещу бяс, трайна маркировка и престояване във временния стационар връщат 
кучетата по местата, от които са взети (съгл. чл.48 от ЗЗЖ). На евтаназия се подлагат само 
неизлечимо болни.  
 През годината са постъпили 21 сигнала от нападнати граждани от бездомни кучета или 
за наличие на агресивни кучета около детски и здравни заведения, квартални градинки, покрай 
входове на жилищни блокове. Проблема ще бъде решен след построяване на Общински приют, 
в който ще настаняваме безстопанствените кучета.  
 За 2011 год. са заловени и обработени 128 броя и евтаназирани – 4 бр. 

През 2010 г. общината закупи терен и разработихме проект за изграждане на приют. 
Приюта ще бъде с капацитет 55 броя единични клетки за здрави кучета, място за разходка и 
помещенията за ветеринарно медицинска дейност. Ремонтните дейности започват след 
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подписването на Протокол за откриване на строителна площадка, определяне на строителна 
линия и ниво на строеж на 12.07.2011 г. При извършване на демонтажа на покривната 
конструкция става авария- срутване на 90 % от покривната конструкция и деформиране на 
носещите греди и колони. Представителя на строителния надзор по част „Конструктивна” инж. 
Илиана Златарска изготвя Заповед № 1 / 20.07.2011 г., с която спира по-нататъшното 
изпълнение на СМР и изисква да бъде извършено обследване на конструкцията на 
съществуващата сграда по реда на чл. 195 от ЗУТ. Обследването и извършено от представители 
на „Технотест”-строителна изпитвателна лаборатория. На основание на  резултатите е 
изготвено Конструктивно становище от инж. Елена Марангозова, със заключение, че основните 
носещи стоманобетонови елементи на сградата са непоправимо и трайно увредени, необходимо 
е същите да бъдат премахнати и строежът да бъде обезопасен. Изготвен е План за безопасност 
и здраве от „КОРЕКТ” ООД и са изпълнени всички предписания.  

Всички гореописани обстоятелства налагат изготвянето на ново проектиране по части 
„Архитектурна”, „Конструктивна”, което е възложено допълнително. Цялостната промяна на 
проекта предполага влагането на допълнителни средства за изграждането му. Извършено е 
отново остойностяване на всички видове СМР. Работата по изпълнението продължава до м. 
ноември 2011 г., като за обекта няма нито нов договор за изпълнение, нито допълнително 
споразумение към вече подписания такъв. С протокол от 15.09.2011 г. изпълнението на СМР се 
разделя на два етапа, като работите предвидени за ІІ-ри етап ще се изпълнят през 2012 г. Към 
настоящия момент обектът е спрян с Акт обр. 10 от 30.11.2011 г.  

Води се регистър на домашните кучета и за 2010 год. са регистрирани 592 броя, за които е 
платена такса. 

ІV. Защитени територии и биоразнообразие  
За опазване и устойчиво ползване на биологичното разнообразие от лечебни растения 

общината има раздел за „Лечебни растения” към „Общинската програма за опазване на 
околната среда”  

С Решение № 75 от Протокол № 11/25.05.2004 г. на Общински съвет гр. Враца са 
определени такси за ползване на видове лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – 
общинска собственост в размер не по-голям от размера на таксите от Тарифата за таксите, 
които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – 
държавна собственост, одобрена от Министерски съвет. „Програмата за опазване на околната 
среда” предвижда Община Враца да работи за подобряване качеството на живот на гражданите 
и ускоряване на социално-икономическото развитие, като мобилизира целия си потенциал, за 
да оползотвори възможностите за финансиране от фондовете на ЕС и други донорски 
програми. В тази връзка през 2011 г са издадени девет позволителни на  „Кооперативен съюз”- 
Враца- конски кестен /плод/ - 5000 кг., Димитър Петров Вълов – Шипки /плод/ -800 кг., Ангел 
Маринов Георгиев – Липа /цвят/- 200 кг., Веселин Петков Веселинов – Липа /цвят/- 200 кг., 
Петко Зоев Цветанов- Липа /цвят/– 200 кг., Марина Шибилева Радкова – Липа /цвят/ -200 кг., 
Димитър Петров Вълов – Липа /цвят/ – 600 кг., „Кооперативен съюз”-Враца - Липа /цвят/ - 2000 
кг и „Нели - Емил” ЕООД- Липа /цвят/ – 100кг. Правени са ежедневни проверки през периода 
на бране на лечебните растения. 

Постъпили са двадесет и осем инвестиционни предложения, от които нито едно  в 
областта на  възобновяемите енергийни източници. 

V. Организационни и  административни мерки    
1. В структурата на Общинската администрация от сектор е обособен самостоятелен отдел 
„Опазване на околната среда”, като в него са работили четирима служители. През м. май бяха 
назначени в Общинска администрация - Враца, по ОП „Развития” за временна заетост на 
Бюрото по труда, петима служители, с длъжност „Техник -еколог”. 

2. Компетентността на експертите за познаване на проблематиката и новостите в екологичното 
законодателство се осигурява чрез участие в работни срещи, семинари и обучения във връзка с 
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управлението на отпадъците, качеството на атмосферния въздух и справянето с популацията на 
бездомните кучета. 

 
34. Предоставяне за ползване на стадион „Христо Ботев” – Враца на ПОФК „Ботев 

– Враца” 
      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
 
Изказаха се: В.Стаменов, инж.Н.Иванов и инж.П.Аврамова. 
След направени разисквания вносителят оттегли докладната записка и проекта за 

решение. 
Р Е Ш Е Н И Е  № 121 

 
ОТНОСНО: Предоставяне за ползване на стадион „Христо Ботев” – Враца на 

ПОФК „Ботев – Враца” 
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 
 

РЕШИ: 
 

Оттегля докладната записка и проекта за решение. 
 
35. Определяне представител на Община Враца в СНЦ „ОФК БОТЕВ – ВРАЦА” 
      Докладва: инж. Петя Аврамова 
      Председател на Общински съвет – Враца 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 122 

 
ОТНОСНО: Определяне представител на Община Враца в СНЦ „ОФК БОТЕВ – 

ВРАЦА” 
 

ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и чл.11, ал.3, т.15 от Правилник за 
организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието 
му с Общинска администрация и при мотиви, изложени в докладната записка 

 
РЕШИ: 

 
1.Оттегля оправомощаването на д-р Костадин Никифоров Шахов като представител на 

Община Враца в СНЦ „ОФК БОТЕВ – ВРАЦА”. 
 2.Оправомощава инж. Николай Иванов – Кмет на Община Враца да представлява 
Община Враца в СНЦ „ОФК БОТЕВ – ВРАЦА”. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 122 
ЗА – 27: Ант.Георгиев, Б.Ничев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, Д.Димитрова, 
Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, К.Шахов, Кр.Донов, Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, 
М.Николова, М.Каменова, М.Кирилова, М.Драганов, М.Костов, Н.Найденова, П.Аврамова, 
Пл.Кръстев, Р.Тошева, Т.Василева, Х.Георгиева и Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1: С.Илчева. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 122 

 
36.Разни. Питания на граждани. 
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Изказаха се: М.Николова и Р.Тошева. 
Г-жа Р.Тошева: Направи забележка относно внесените докладни записки, че не са 

качествено подготвени по отношение на правните основания и делегираните правомощия, също 
че някои от тях внесени не навреме. Предложи да се направи „свитък”, включващ Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, Правилник за дейността на Общински 
съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация и всички 
наредби, приети от общинския съвет, след което да се тиражира и раздаде на общинските 
съветници и ръководството на Община Враца. 

В т.Разни се предостави думата на г-н Мирослав Ангелов – ликвидатор на 
„Стоматологичен център-I” Враца ЕООД, за да даде разяснение относно ликвидацията на 
дружеството, срокът за приключване на която е 31.03.2012г. 

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

заседанието в 17,35 часа. 
 

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


