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I. ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” 

  

   1.Сектор „Административно техническо обслужване” 

   2.Сектор „Контрол по строителството” 

   

1.Редовно се провеждат заседанията на Експертния съвет по устройство на 

територията – общо 12 за периода. Дневният ред се изпраща предварително на членовете 
на съвета. Копия от решенията се предоставят на заявителите.  

 

2. Внесени са за включване в дългосрочната програма на Общината предложения за 
възлагане изработването на Общ устройствен план на Враца и подробни планове за ЖК 

“Река Лева” и ЖК “Медковец”. Следва Общинският съвет да вземе решение за възлагане 
изготвянето на устройствена концепция за бъдещето развитие на гр. Враца с цел 

изработването на Общ устройствен план.  

 

3.Съвместно с отдел “Общинска собственост” са разгледани последните молби за 
траен статут на временните павилиони по реда на §17 от ПР на ЗУТ.                                        

          

               4.Служебно са изработени Наредба за реда и условията за временно ползване на 
части от тротоари и улични платна  и свободни обществени площи за строителни площадки 

на територията на община Враца и Наредба за поставяне на елементи с рекламно-

информационно предназначение на територията на община Враца. Извърши се 
актуализацията на предоставяните технически услуги и таксите им.      

 

5. Допуснати са за възлагане 108 Частични изменения на подробните 

устройствени планове и Комплексни проекти за инвестиционна инициатива, влезли в сила 

са 42 заповеди за одобрението им. Издадени са 775 скици от действащите устройствени 

планове и 191 визи за проектиране. Разгледани са 252 инвестиционни проекта, издадени са 
216 разрешения за строеж, въведени от главния архитект в експлоатация са 57 строежа от ІV-

та и V-та категория.  
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По значими разрешени строежи през периода са: 

- Преустройство на сграда в “Източна промишлена зона” за предприятие за 
производство на тръби от полиетилен и полипропилен на “Химпласт”АД; 

- Жилищен комплекс “Скакля” с 20 подобекта на ДП “Строителство и 

възстановяване”; 

- Реконструкция на циментови мелници № 1 и № 2 и ролкова преса на “Холсим 

България” АД; 

- Нови 40 жилищни и обслужващи сгради, базови станции на мобилните оператори, 

инженерна инфраструктура – електрозахранване, водопроводи, канализация, оптични кабели 

на “БТК” АД и др. 

             

             6. Заверени са 58 протокола за откриване на строителни площадки,  извършени 

са проверки на строежи, при които са съставени 77 констативни протоколи и 6 

констативни акта за незаконно строителство.  По реда на чл. 195 от ЗУТ са съставени 27 

констативни протокола и издадени 13 заповеди  за ремонт или премахване на сгради в 

лошо състояние.  
 

7. Издадени са 56 разрешителни за временно ползване на общински площи за 
строителни площадки. Съставени са 50 протокола за изпълнени в груб строеж сгради.  

 

8. Самостоятелно или съвместно с органите на РДНСК-Враца се изпълнява контрол 

по изпълнението на разрешенията за строеж и спазване на нормативните актове за 
устройство на територията. Съставен е един акт по ЗАНН с наказателно постановление.   

 

9. Техническата документация по опис се предава в новия общински  архив.   

          

 10. Следва да се уточни съвместната работа на Службата по геодезия, картография и 

кадастър и Община Враца. Необходим е пряк достъп до нейната информационна система. В 

този смисъл е съставено и изпратено становище до Постоянната комисия по териториално 

развитие на Националното сдружение на общините в република България за законодателна 
промяна в Закона за кадастъра и имотния регистър. 

                                                                          

11. Издадени са 2 наказателни постановления за установени нарушения по 

Закона за устройство на територията и поднормативните актове към него. 
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II. ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО, ИНФРАСТРУКТУРА И ЕКОЛОГИЯ” 

 

1.Сектор „Строителство” 

 

  
ОБЕКТИ 

Стойност с 

ДДС 

І  КСС УЧИЛИЩА   

1 О У "Св.св.Кирил и Методий" с.Девене 585 911,60   

2 О У "Св.св.Кирил и Методий" с.Девене - ІІ вариант 444 004,24   

3 О У "Св.св.Кирил и Методий" с.Девене -КУХНЯ 118 291,98   

4 Езикова гимназия "Йоан Екзарх" Враца 748 233,48   

5 Езикова гимназия "Йоан Екзарх" Враца - ІІ вариант 124 449,53   

6 "Иван Вазов" Враца 695 475,92   

7 "Иван Вазов" Враца - ІІ вариант 512 802,62   

8 "Козма Тричков" Враца 173 718,41   

9 "Козма Тричков" Враца - ІІ вариант 72 414,48   

10 "Св.св.Кирил и Методий" Враца 539 146,69   

11 "Св.св.Кирил и Методий" Враца - ІІ вариант 439 358,17   

12 "Св.св.Кирил и Методий" Враца -кухня и столова 157 436,24   

13 ПМГ  "акад.Иван Ценов" Враца 454 313,38   

14 ПМГ  "акад.Иван Ценов" Враца - ІІ вариант 242 448,14   

15 Дюшеме спортна зала ПМГ 16 129,82   

16 СОУ  "Васил Кънчов" Враца 425 690,46   

17 СОУ  "Васил Кънчов" Враца - ІІ вариант 227 627,75   

18 Цвета Кръстенякова Враца 
1 031 

313,28   

19 Цвета Кръстенякова Враца - ІІ вариант 787 173,82   

20 Цвета Кръстенякова Враца - кухня и столова 345 854,88   

21 Спортно "К.Охридски" 78 988,26   

22 Спортно "К.Охридски" - ІІ вариант 24 537,12   

23 У-ще с.Тишевица - кухня и столова 77 639,99   

24 "Васил Левски" Враца - кухня и столова 131 448,06   

25 У-ще с.Баница 399 133,39   

      

ІІ КСС ДЕТСКИ ГРАДИНИ,ОДЗ,ЯСЛИ   

1 ОДЗ №1 49 808,72   

2 ОДЗ №1 - ІІ вариант 156 705,14   

3 ОДЗ №4 82 905,82   

4 ОДЗ №4 - ІІ вариант 80 743,18   

5 ОДЗ №5 90 860,36   

6 ОДЗ №5 - ІІ вариант 62 069,27   

7 ЦДГ №1 90 546,96   

8 ЦДГ №1 - ІІ вариант 82 407,12   

9 ЦДГ №3 42 259,70   

10 ЦДГ №3 - ІІ-ри вариант 23 495,52   

11 ЦДГ №5 44 020,94   

12 ЦДГ №5 - ІІ вариант 41 043,26   

13 ЦДГ №6 155 151,96   

14 ЦДГ №6 - ІІ вариант 89 564,65   
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15 ЦДГ №9 50 008,51   

16 ЦДГ №9 - ІІ вариант 40 821,31   

17 ЦДГ №11 79 439,40   

18 ЦДГ №11 - ІІ вариант 51 445,18   

19 ЦДГ №16 142 408,25   

20 ЦДГ №16 - ІІ вариант 85 040,58   

21 Детска ясла №6 425 690,46   

22 ЦДГ 14 Враца 219 473,51   

23 ЦДГ 14 Враца - ІІ вариант 99 872,39   

24 ЦДГ №17 Враца 235 474,48   

25 ЦДГ №17 Враца - ІІ вариант 105 107,98   

26 ЦДГ №17 Враца - тоалетни персонал 7 266,44   

27 ДГ с.Девене 29 159,39   

28 ДГ с.Девене  - ІІ вариант 29 566,54   

29 ЦДГ с.Челопек 4 962,66   

30 ЦДГ с.Паволче 4 924,68   

31 ДГ с.Бистрец 13 322,26   

32 ЦДГ с.Згориград 4 813,03   

33 ДГ с.Върбица 9 966,00   

34 ДГ с.Чирен 40 408,43   

35 ДГ с.Горно Пещене 4 984,86   

36 ДГ с.Голямо Пещене 4 077,60   

37 ДГ с.Върбица 2 787,12   

38 с.Тишевица 344 681,09   

39 с.Тишевица - ІІ вариант 9 424,98   

40 Пристройка към ДГ с.Косталево 45 582,17   

41 Вътрешен ремонт кухня ДГ кв.Кулата 10 017,52   

42 Вътрешен ремонт кухня ДГ кв.Кулата - ІІ вариант 8 075,53   

      

ІІІ КСС КМЕТСТВА   

1 с. Лиляче 63 436,51   

2 с.Власатица 26 473,50   

3 с.Бели извор 1 339,63   

4 Кметско пълномощничество кв.Дъбника-стълбище и централно фоайе 7 306,80   

5 Кметско пълномощничество кв.Дъбника-тоалетни 11 467,04   

      

ІV КСС ЧИТАЛИЩА   

1 с.Лиляче 5 533,38   

2 с. Мраморен 133 425,65   

      

V ДРУГИ КСС   

1 Къща-музей "АНДРЕЙ НИКОЛОВ" 52 739,04   

2 Дом за младежи с увреждания с.Три кладенци 171 747,46   

3 Преустройство ДГ с. Згориград в Клуб на пенсионера 21 663,56   

4 Православен параклис с.Три кладенци 35 413,91   

5 
Изграждане на подпорна стена при бензиностанция "Петрол" на южния 

изход на Враца 
33 116,11   

6 
Укрепитерни мероприятия на общински жилищни сгради на бул.Хр. 

Ботев Враца 
16 120,37   
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7 
Изграждане на подход за достъп и ремонт на тротоар Клуб пенсионер 

Враца 
2 236,86   

8 Основен ремонт кухня на социален патронаж 51 350,28   

9 Зала за заседания на Общински съвет 27 550,72   

10 Сутерен Бизнесинкубатор Враца 44 415,07   

11 Дневен център за деца и възрастни "Зорница" 114 453,88   

12 Склад ОКС 20 076,58   

13 
Ремонт и преустройство на бивша автобусна спирка в "Пенсионерски 

клуб"                                            с. Горно Пещене 
19 278,70   

14 
ПОКРИТА ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКА ПИСТА НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС 

"Хр.Ботев"  
915 830,16   

15 ОСНОВЕН РЕМОНТ ТРИБУНИ СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" 251 342,40   

16 Физкултурен салон Ученически комплекс 
1 129 

976,42   

17 ОБЩЕЖИТИЕ Ученически комплекс 
4 781 

442,54   

18 Младежки дом Враца 502 513,63   

19 Младежки дом Враца - ІІ вариант 
1 069 

720,93   

20 Изграждане мост с.Тишевица 94 252,92   

21 Разширение бетонов мост кв.Бистрец 171 137,84   

22 Изграждане център за превенция 8 578,80   

23 Ремонт Драматично-куклен театър Враца 578 376,73   

24 Надграждане бордюри в района на бензиностанция Петрол 4 823,77   

25 Подпорна стена при надлез на бензиностанция Петрол 2 671,56   

26 Парк с.Вировско 9 979,20   

27 Естетизиране и обезопасяване на козирка пл.С.Врачански 73 422,96   

28 Естетизиране и обезопасяване на козирка пл.С.Врачански - ІІ вариант 43 122,00   

29 Ремонт настилка църква с.Бели извор 6 743,40   

30 Външен ремонт джамия Враца 6 049,62   

31 Ремонт здравна служба с.Вировско 12 030,88   

32 Ремонт външни тоалетни стадион "Хр.Ботев" 18 478,03   

33 Външен и вътрешен ремонт централна сграда стадион "Хр.Ботев" 65 554,32   

34 
Външен и вътрешен ремонт централна сграда стадион "Хр.Ботев" - ІІ 
вариант с външни тоалетни 

119 683,51   

      

VІ  ДОГОВОРИ ППР   

1 
Проектиране за обект "Нови социални услуги в с.Паволче, община 
Враца - Договор №3/24.01.2008 г. 

11 976,00   

2 
Проектиране за обект "Надстройка на физкултурен салон СОУ 

"О.Паисий" Враца - Договор №18/14.02.2008 г. 
6 000,00   

3 
Проектиране на обект "Реконструкция трибуни на стадион "Хр.Ботев" 

Враца - Договор №20/14.02.2008 г. 
9 870,00   

4 
Проектиране за обект "Пристройка на физкултурен салон - с.Девене, 
община Враца" част Конструктивна - Договор №23/19.02.2008 г. 

700,00   

5 

Заснемане на обекти: "Училище "Иван Вазов" и училища 
"Цв.Кръстенякова/Л.Каравелов" част Архитектурна - Договор 

№28/04.03.2008 г. 
8 000,00   

6 Заснемане на обект "Детска ясла №6" Враца част Архитектурна - 1 800,00   
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Договор №30/05.03.2008 г.  

7 
Заснемане на обект "Втора градска поликлиника - сутерен и ІV етаж" 

Враца част Архитектурна - Договор №31/05.03.2008 г. 
2 270,00   

8 

Проектиране за обект "Общежитие, учебен корпус и физкултурен салон 

в Ученически комплекс " фаза идейна на Газови инсталации за 
захранване с метан, котелни и отоплителни инсталации - Договор 

№77/14.04.2008 г. 

3 500,00   

9 
Проектиране за обект "Укрепване на свлачище на ул.Мусала (подпорна 
стена)" - Договор №82/22.04.2008 г. 

2 300,00   

10 

Заснемане на улица в с.Лютаджик, надлъжни и напр. профили, 

вертикална планировка и проект за отводняване на улица"- Договор 

№89/29.04.2008 г. 
8 478,00   

11 

Геодезическо заснемане на вътрешноквартално пространство и проект за 
вертикално планиране на ж.к.Река Лева Враца- Договор №90/29.04.2008 

г. 
6 804,00   

12 

Геодезическо заснемане наулица в кв.Бистрец-източна част, надл и 

напр.профили, вертикална планировка и проект за отводняване на улица- 
Договор №91/29.04.2008 г. 

9 354,00   

13 
Геодезическо заснемане на обект "Корекция на Медковско дере" 

гр.Враца - Договор №97/09.05.2008г. 
1 197,60   

14 
Възстановяване проводимостта на отводнителна канавка с дължина от 
800 м в регулацията на с.Власатица- Договор №98/09.05.2008 г. 

11 049,60   

15 
Възстановяване проводимостта и корекция на р.Чиренска бара с 
дължина от 1 000 м в регулацията на с.Чирен- Договор №99/09.05.2008 г. 

11 908,80   

16 Озеленяване на пешеходна зона гр.Враца - Договор №115/19.05.2008 г. 1 400,00   

17 Заснемане магазин "Зорница" Враца- Договор №128/29.05.2008 г. 750,00   

18 
Пристройка за тоалетни към училищна сграда с.Тишевица част 
Архитектурна- Договор №130/29.05.2008 г. 

300,00   

19 
Пристройка към детска градина с.Косталево част Архитектурна- 
Договор №131/29.05.2008 г. 

300,00   

20 

Газова инсталация за захранване с метан, котелно и вътрешна 
отоплителна инсталация на училище с.Тишевица- Договор 

№156/11.06.2008 г. 
2 900,00   

21 
Авторски надзор "Нови социални услуги с.Паволче" - Договор№ 

163/19.06.2008г. 
доказват се 

22 
НСН за обект "Нови социални услуги с.Паволче" - Договор№ 

175/26.06.2008г. 
4 884,04   

      

VІІ  ДОГОВОРИ СМР   

1 
СМР на обект "Клуб на пълномощничеството в кв.Кулата - ІІ-ри етап" - 

Договор №19/14.02.2008 г. 
22 526,53   

2 
СМР на обект "Водохващане питейна вода мина "Мир" - Договор 

№29/14.02.2008 г. 
1 329,65   

3 
СМР на обект "Стадион Хр.Ботев - поливна система и сондажна помпа" - 

Договор №36/13.03.2008г. 
8 994,42   

4 
СМР на обект "Частично подмяна дюшеме спортна зала ПМГ" - Договор 

№39/14.03.2008г. 
16 129,80   

5 
СМР на обект "Ремонт на офиси в четири групи ЦДГ №9" - Договор 

№43/24.03.2008г. 
10 658,30   
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6 
СМР на обект "Вътрешен ремонт физк.салон, фоайе и стълбище ЦДГ 

№16" - Договор №44/24.03.2008г. 
27 741,70   

7 

СМР на обект "Изграждане на подпорна стена при надлез на 
бензиностанция Петрол на южния изход на гр.Враца" - Договор 

№45/24.03.2008г. 
2 671,56   

8 
СМР на обект "Частична подмяна на дограма - ЦДГ №6" - Договор 

№46/24.03.2008г. 
19 703,40   

9 
СМР на обект "Вътрешен ремонт на кухня ЦДГ №5" - Договор 

№47/24.03.2008г. 
27 574,04   

10 
СМР на обект "Основен ремонт кухня и прилежащи складови 

помещения ОДЗ №5" - Договор №48/24.03.2008г. 
49 440,23   

11 
СМР на обект "Вътрешен ремонт тоалетни - 2 бр.ЦДГ №17" - Договор 

№49/24.03.2008г. 
15 682,43   

12 
СМР на обект "Надграждане на бордюри в района на бензиностанция 

Петрол на южния изход на гр.Враца" - Договор №50/24.03.2008г. 
4 823,77   

13 
СМР на обект "Ремонт и преустройство на бивша автобусна спирка в 

пенсионерски клуб с.Горно Пещене" - Договор №51/24.03.2008г. 
19 869,22   

14 
СМР на обект "Настилка по бул.Н.Войводов и пл.Хр.Ботев" Враца" - 

Договор №57/31.03.2008г. 
10 000,00   

15 СМР на обект "Ремонт ОДЗ №4" - Договор №58/31.03.2008г. 30 021,89   

16 СМР на обект "Ремонт ЦДГ №11" - Договор №59/31.03.2008г. 29 993,41   

17 
СМР на обект "Основен ремонт кухня на социален патронаж Враца" - 

Договор №60/31.03.2008г. 
51 045,84   

18 СМР на обект "Ремонт ЦДГ №1" - Договор №62/31.03.2008г. 30 885,40   

19 СМР на обект "Ремонт ЦДГ №3" - Договор №70/07.04.2008г. 20 188,80   

20 
СМР на обект "Ремонт сутерен Бизнесинкубатор" - Договор 

№76/11.04.2008г. 
39 914,28   

21 СМР на обект "Параклис"с.Три кладенци - Договор №79/17.04.2008г. 27 979,20   

22 
СМР на обекти "ЦДГ №5, ЦДГ №9 и Средношколско общежитие" - 

Договор №80/18.04.2008г. 
31 400,09   

23 
СМР на обект "Изграждане на център за превенция "Заедно за ред и 

сигурност" - Договор №88/29.04.2008г. 
8 578,80   

24 
СМР на обект "Подпорна стена и кръстовище ул.Мусала" Враца - 
Договор №92/29.04.2008г. 

48 720,00   

25 
СМР на обект "Ремонт кметство с.Власатица;Ремонт ДГ с.Бистрец - 

Договор №108/16.05.2008г. 
39 795,76   

26 

СМР на обект "Ремонт ДГ с.Голямо Пещене; Ремонт ДГ с.Горно 

Пещене; Ремонт ЦДГ с.Паволче; Ремонт ЦДГ с.Згороград; Ремонт ЦДГ 

с.Челопек- Договор №113/19.05.2008г. 
23 762,83   

27 
СМР на обект "Вътрешен ремонт ДГ с.Девене- Договор 

№114/19.05.2008г. 
29 566,54   

28 
СМР на обект "Вътрешен ремонт ДГ с.Чирен- Договор 

№117/20.05.2008г. 
40 408,43   

29 

СМР на обект "Вътрешен ремонт стълбище и централно фоайе към 

Кметско пълномощничество кв.Дъбника гр.Враца"- Договор 

№129/29.05.2008г. 
7 306,80   

30 
СМР на обект "ВиК инсталация на ниското тяло на ЦДГ №6" - Договор 

№127/29.05.2008г. 
до 40 000 

31 Авариен ремонт "Фасада джамия" Враца - Договор №137/30.05.2008 г. 6 049,62   



 8 

32 СМР на обект "Ремонт ЦДГ №11" - Договор №145/09.06.2008г. 9 935,52   

33 

СМР на обект "Ремонт настилка църква с.Бели извор; Ремонт ДГ 

с.Вировско; Ремонт здравна служба с.Вировско" - Договор 

№146/09.06.2008г. 
21 917,80   

34 
СМР на обект "Ремонт тоалетни кметско пълномощничество 

кв.Дъбника"- Договор №147/09.06.2008г. 
11 467,04   

35 
СМР на обект "Отводнителни решетки и почистване канализация подлез 
южен изход гр.Враца"- Договор №155/11.06.2008г. 

4 993,61   

36 
СМР на обект "Аварийно възстановяване подпорна стена с.Девене"- 

Договор №162/19.06.2008г. 
38 844,40   

37 
СМР на обект "Благоустройствени мероприятия кв.Медковец"- Договор 

№164/19.06.2008г. 
31 450,32   

38 
СМР на обект "Пристройка към детска градина с.Косталево"- Договор 

№165/19.06.2008г. 
45 582,17   

39 
СМР на обект "Изграждане на 10 бр.площадки за контейнери Враца"- 

Договор №177/27.06.2008г. 
26 628,36   

40 
СМР на обект "Вътрешен ремонт кухня ОДЗ№1 и Ремонт ДГ 

с.Върбица"- Договор №178/27.06.2008г. 
40 383,06   

      

VІІІ ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ОБЕКТИ    

1 Основен ремонт ЦДГ № 1 (дограма и тоалетни) 30 885,82   

2 Основен ремонт ЦДГ № 3 (дограма) 20 732,14   

3 Основен ремонт ЦДГ № 6 (Частична подмяна дограма) 20 904,29   

4  Основен ремонт ЦДГ № 9  ( ремонт офиси) 10643.42 

5 Основен ремонт ЦДГ № 16 (физкулт.салон,фоайе) 28 047,59   

6 ЦДГ-17-Вътрешен ремонт-тоалетни 2бр.-Іви етаж 15 804,58   

7 Авариен ремонт покрив ЦДГ №5  11 823,87   

8 Авариен ремонт покрив ЦДГ №9 9 492,12   

9 Авариен ремонт покрив Средношколско общежитие 13 806,24   

10 ПМГ спортен салон-подмяна дюшеме,частично 19 241,91   

11 Подпорна  стена ул.Мусала 50 695,93   

12 Пълномощничество-кв.Кулата 22 525,10   

13 Водохващане питейна вода мина "Мир" 1 329,65   

14 Екопътека "Божия мост" с.Лиляче 28 115,40   

15 
Подпорна стена при надлез на бензиностанция Петрол на южния изход 

на Враца 
2 671,56    

16 
Надграждане бордюри в района на бензиностанция Петрол на южния 

изход на Враца 
4 823,77    

17 
Ремонт и преустройство на бивша автобусна спирка в пенсионерски 

клуб с.Горно Пещене 
19 869,22    

18 ОДЗ №5-осн.ремонт кухня 53 880,42   

19 Кухня на социален патронаж 53 898,47   

20 Ремонт кметско пълномощничество кв.Дъбника 8 271,96   

21 Ремонт кметство с.Власатица 28 237,16   

22 Ремонт ДГ с.Чирен 43 866,83   

23 Ремонт сутерен Бизнесинкубатор 45 034,08   

24 Фасада джамия Враца 6 049,62   

25 Ремонт настилка бул.Н.Войводов   

26 ЦДГ №11   
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27 ОДЗ №4   

28 Център за превенция   

29 ЦДГ №11-спални и занимални   

30 ДГ кв.Бистрец   

31 Тоалетни кметство кв.Дъбника   

32 ДГ с.Девене   

33 Подпорна стена с.Девене   

34 Пристройка ДГ с.Косталево   

35 ДГ с.Голямо Пещене   

36 ДГ с.Горно Пещене   

37 ДГ с.Паволче   

38 ДГ с.Згориград   

39 ДГ с.Челопек   

40 Изграждане площадки за контейнери   

41 ДГ с.Върбица   

42 Кметство с.Лиляче   

43 Читалище с.Лиляче   

44 Стадион Хр.Ботев - трибуни   

45 Кухня ОДЗ №1   

46 Здравна служба с.Вировско   

47 ДГ с.Вировско   

48 Ремонт църква с.Бели извор   

49 Кметство с.Бели извор   

50 Параклис с.Три кладенци   

      

      

ІХ ОБЯСНИТЕЛНИ ЗАПИСКИ   

1 Средношколско общежитие   

2 ЦДГ №13   

3 Ясла №6   

4 Дневен център "Зорница"   

5 Драматично-куклен театър Враца   

6 Прогимназия „Св. Климент Охридски” в с.Тишевица   

7 Училище „Св.св.Кирил и Методий” с.Девене   

8 Езикова гимназия „Й.Екзарх” гр.Враца   

9 Училище „Ив.Вазов”  гр.Враца   

10 Училище „Св.св.Кирил и Методий” гр.Враца   

11 Училище „К.Тричков” гр.Враца   

12 ПМГ „акад.И.Ценов” гр.Враца   

13 Спортно училище „К.Охридски” гр.Враца   

14 СОУ „В.Кънчов” гр.Враца   

15 ЦДГ №14 гр.Враца   

16 ЦДГ №17 гр.Враца   

17 Училища „Цв.Кръстенякова” и „Л.Каравелов” гр.Враца   

      

Х ИЗГОТВЕНИ СХЕМИ НА ОБЕКТИ СЛЕД ЗАСНЕМАНЕ   

1 Клуб на пенсионера с.Згориград   

2 Кметство с.Власатица   

3 Кметство с.Лиляче   
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4 WC стол №6   

5 Склад ОКС   

6 Детска градина с.Чирен с проектиране кухня и WC   

7 Кухня ОДЗ №4   

8 Кухненски блок ОДЗ №1   

      

ХІ ПРОУЧВАНИЯ ЗА ДОСТАВКИ   

1 Седалки стадион   

2 Валяк стадион   

      

ХІІ СЪЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА БАЗА ДАННИ   

      

ХІІІ ТЕКУЩА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ   

      

ХІV 
ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-СЪСТАВЯНЕ И ОТЧИТАНЕ В МФ 

– ТЕКУЩО 

   

 

 

2.Сектор „Екология” 

 

2.1.Молби, жалби и сигнали по гореща линия. 

- направени огледи на място; 

- изготвени писмени отговори; 

- съставени Констативни актове за нарушения на Общински наредби; 

- оформени Наказателни постановления; 

- връчени предупреждения на нарушители; 

- издадени разрешителни за депониране на земни маси и строителни 

отпадъци; 

- издадени разрешителни за ползване на тротоарите за временно 

складиране на дърва за огрев и извършване на други дейности; 

- издадени разрешителни за депониране на производствени отпадъци, 

които нямат опасни свойства на общинското разтоварище на гр.Враца, 
кв.Бистрец; 

 

2.2.Дейности, свързани с “БКС” ЕООД – Враца и програми за временна 

заетост: 

- извършване проверки и контрол на районите за почистване, косене, 
кастрене и метене обслужвани от “Дружество за заетост”, НПО 

“Милосърдие - 2002” и ЕООД “БКС” за присъствие, проблеми и 

изпълнение; 
- извършване проверки и контрол на районите за снегопочистването от 

ЕООД “БКС” за присъствие, проблеми и изпълнение; 
- извършване проверки и контрол на районите за машинно метене от 

ЕООД “БКС” за присъствие, проблеми и изпълнение; 
- извършване проверки и контрол на районите за миене от ЕООД “БКС” 

за присъствие, проблеми и изпълнение; 
- изготвяне на констативни протоколи от проверките по маршрутно-

часови графици за събиране и транспортиране на отпадъци от ЕООД 

“БКС”; 
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- изготвяне на констативни протоколи от проверките по райони за 
почистване, косене, кастрене и метене;  

- оформяне на сл. бележки за отработени 5 дни. 

 

2.3.Регистрация на домашни любимци: 

- информиране на граждани с разлепване на материали; 

- приемане на заявления; 

- раздаване на медальони. 

 

2.4.Посадъчен материал за разпределение през пролетта на 2008г. – 

Декоративен р-к ЕООД “БКС” – Враца: 

-   издадени служебни бележки за посадъчен материал;  

-   направен отчет и рекапитулация на посадъчния материал. 

 

 

2.5.Излезли от употреба МПС: 

-  залепени предупреждения за преместване на излезли от          употреба 
моторни превозни средства;  
-    справки за превозни средства в АИС “КАТ”; 

-    вдигнати ИУМПС по писма от 2007год. 

2.6.Организиране и участие в мероприятията съвместно с   РИОСВ: 

- извършване проверки; 

- съставяне протоколи; 

- участие в комисии. 

 

 
3.Сектор „Инженерна инфраструктура” 

 

1. Инвеститорски контрол по поддържането на уличната мрежа чрез изкърпване 
на дълбоки дупки със студена смес. 

 

2. Изготвен проект на Наредба с приложения към нея за изграждане на „Синя 
зона” в централна градска част на гр. Враца. 

 

3. Изготвен проект за промени в организацията на движението в прилежащите 
улици към районите обособени за кратковременно паркиране. Същият е приет от 
комисия, утвърден от Кмета на Община Враца и внесен за разглеждане в общински 

съвет. 
 

4. Извършена проверка и оглед на състоянието на общинските пътища и са 
предложени участъци подлежащи на ремонт. 

 

5. Извършен оглед на наличната пътна сигнализация в града – указателни табели 

и пътни знаци с цел подмяна на същата – сключен Договор за монтаж и демонтаж на 
нови табели. 

 

6. Инвеститорски контрол при изпълнение на Договор за подмяна на указателни 

табели и пътни знаци. 
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7. По Договора за „Текущ ремонт на улиците в гр. Враца” е извършен ремонт на 
главната улична мрежа – „Втори юни”, „Демокрация”, „Крайречен булевард”, „Поп 

Сава Катрафилов”, „Екзарх Йосиф”, „Христо Ботев”, „Северен обход в Дъбника”, 

„Мито Орозов”, „Криводолско шосе”, „Илинден”. За останалите улици е изготвен 

график по райони за работа с изпълнителя като ежедневно се извършва следното: 

- маркиране на участъците за изкърпване; 
- измерване на изрязаните дупки подлежащи на асфалтиране; 
- контрол при изпълнение на ремонта.   
8.Възложено изработване на работни инвестиционни проекти за „Основен 

ремонт на улици и паркинги в гр. Враца” по утвърдената Програма за капиталови 

разходи. Приети са проекти на 16 улици и паркинги от възложени 19. 

 

9.Сключени са Договори за изпълнение на основни ремонти на улици и 

паркинги по приетите проекти, както следва: 
- паркинг пред блок 10 „Дъбника”; 

- паркинг пред блок № 2 – „Дъбника”; 

- паркинг пред блок № 40 – „Дъбника”; 

- паркинг пред блок № 11-13 – „Дъбника”; 

- ул. „Христанчо Матов”; 

- ул. „Димитраки Хаджитошин”; 

- ул. „Полк. Кетхудов”; 

- ул. „Хаджи Димитър”; 

- излаз на нова улица от бл. № 12 до Криводолско шосе; 
- ул. „Мито Цветков”; 

 

10. Изпълнени са и са приети 4 обекта - паркинги с основен ремонт.  
 

11. Извършва се ежедневен контрол по изпълнение на възложените основните 
ремонти на останалите улици, измервания на извършените ремонти работи.  

12. Подготвени са документи за провеждане на процедура за обществена 
поръчка на следните улици: 

- ул. „Вратцата”; 

- ул. „Спортна”; 

- ул. „Войнишка”; 

- ул. „Вардар”; 

- ул. „Христо Ботев”; 

- ул. „Христо Смирненски”. 

 

13. По сключения Договор за „Основен ремонт на общински пътища” е изготвен 

график за работа с изпълнителя. Започнати са ремонтите на общинските пътища Девене 
- Чирен, Власатица - Бели извор, Мраморен - Голямо Пещене. като ежедневно се 
извършва следното: 

- маркират се участъците подлежащи на ремонт; 
- измерват се изрязаните участъци подлежащи на асфалтиране; 
- контролира се изпълнението на предвидените дейности.   

 

14. Подновена е хоризонталната пътната маркировка в града. 
 

16. След зимния период са поставени изкуствените неравности по улиците. 
 



 13 

17. Във връзка с изменение на Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за 
таксиметров превоз на пътници издадена от Министерството на транспорта са 
изработени нови 450 стикери по изискванията на чл. 21, ал. 1, т. 15, които по етапно се 
дават на превозвачите.  

 

18. Разгледани и обработени са постъпили преписки с искане за преиздаване на 
разрешителни. Издадени са 180 броя нови разрешителни. 

 

19. Разгледани и обработени 640 бр. Актове за установяване на 
административни нарушения, на базата на тях са издадени Наказателни 

постановления, които са връчени на нарушителите. 
 

20. Разгледани в комисия постъпили молби-декларации на хора с увреждания 

като са издадени 23 броя карти за привилегировано паркиране. 
 

21. Разгледани и обработени заявления с искане за издаване на пропуски за 
зареждане на търговски обекти. 

 

22. Инвеститорски контрол по изпълнение на строителството на „Медковско 

дере”. Обекта е приет от комисия. 

 

24. Инвеститорски контрол на строителството на канализация по ул. „Мито 

Цветков” в гр. Враца 
 

23. Възложено изработването на проект за строителство на канализация на ул. 

„Хр. Смирненски” и ул. „Вратица”. Същият е изготвен и приет. Сключени са Договори 

за изпълнение, по които се извършва инвеститорски контрол. 

 

24. Възложено е изготвяне на хидрогеоложки доклад, обследване водоизточници 

за допълнително водоснабдяване на комплекс „Леденика”. 

 

25. Ежедневно поддържане на улично, парково и фасадно осветление в гр. Враца 
и селата на територията на общината чрез отстраняване на повредите. Извършен е 
демонтаж и монтаж на 500 броя осветителни тела, от които 415 броя са ремонтирани. 

Отстранени са 50 кабелни повреди, извършен е ремонт в 120 касети за улично 

осветление. 
 

26. Ежедневно отстраняване на повреди по радиофикационната мрежа 
/радиоточките/ в града и селата на територията на общината. Извършени са ремонти и 

профилактики на наличната техника – пултове, усилватели, тунери, тонколони, 

микрофони, тунери, трансформатори, радио усилвателни уредби града и селата. 
Възстановени и изградени са нови трасета за захранване на мрежата.  


