
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА НА 7 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. 

 

 

1.Питания 

Кметът на община Враца д-р Костадин Шахов отговори на питания на общинските 
съветници.  

 

2. Годишни планове за 2011 година за развитие на читалищната дейност на 

територията на Община Враца и в изпълнение чл. 26 а от Закона за народните 

читалища /ЗНЧ/. 

Докладва: д-р Костадин Шахов 

Кмет на Община Враца 

 

Във връзка с чл.26 а от Закона за народните читалища Общински съвет Враца 
приема предложените годишни планове за развитие на читалищната дейност на читалищата 
в Община Враца и  нейното финансиране по чл.26 а (3) и сключването на договори да бъде 
разгледано на следващо заседание, свързано с приемането на  бюджета на Община Враца за 
2011 година. 

 

3. Общинска програма за опазване на околната среда (2010-2014). 

 

 

Докладва: д-р Костадин Шахов 

Кмет на Община Враца 

 

Общински съвет – Враца прие на второ четене Общинска програма за опазване на 
околната среда (2010-2014), която в структурно отношение е оформена съгласно 

методически указания на Министъра на околната среда и водите, а съдържанието и е 
подчинено на Закона за опазване на околната среда и Националната стратегия за опазване 
на околната среда и обхваща период на изпълнение не по-малък от 3 години. Основната 
мисия на програмата е да спомогне за създаването на оптимална екологична обстановка в 
района на Община Враца, осигурявайки интегрирано опазване на околната среда.  

 

Основните цели са:  

� Да идентифицира и анализира проблемите в областта на околната среда на 

територията на общината, да установи причините и да предложи решения и действия 

за тяхното преодоляване. 

� Да използва природните дадености на територията на общината за развитие на 

икономически потенциал и по-специално за развитие на туризма. 

� Да открои приоритетите в разглежданата област.  

� Да обедини усилията на общинските органи, държавните институции, населението, 

НПО и предприятията на територията на общината за решаване на проблемите. 

� Да аргументира проектите на общината, които тя ще предложи  за финансиране. 



� Да използва оптимално ограничените финансови и човешки ресурси, като ги 

съсредоточи за решаване на най-приоритетните проблеми. 

 

 

 

4. Даване на съгласие да се учреди право на строеж върху общинска земя, 

съставляваща УПИ VІ, кв.234 А, „Източна промишлена зона”, гр.Враца - поземлен 

имот с идентификатор 12259.1021.352 по Кадастралната картата, за изграждане на 

обект от техническа инфраструктура. 

 

Докладва: д-р Костадин Шахов 

Кмет на Община Враца 

 

  Общинските съветници приеха на основание 62, ал.2 от Закона за енергетиката, §23 

от ДР на Закона за енергетиката, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.44 

и 45 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество (приета от ОбС Враца с Решение №292/2008  г.) даде съгласие да се учреди 

възмездно безсрочно право на строеж за изграждане на „Газорегулаторен пункт -1” с 
разгъната застроена площ /РЗП/ от  79.80 м2, върху общинска земя - УПИ VІ, кв.234 А, 

„Източна промишлена зона”, гр.Враца (поземлен имот с идентификатор 12259.1021.352 по 

Кадастралната картата). Общински съвет – Враца прие експертна оценка от 19.11.2010 г. на 
лицензиран оценител инж. Лариса Ангелова, съгласно която пазарната стойност за правото 

строеж върху общинска земя - УПИ VІ, кв.234 А, „Източна промишлена зона”, гр.Враца 
(поземлен имот с идентификатор 12259.1021.352 по Кадастралната картата), за изграждане 
на „Газорегулаторен пункт -1” с разгъната застроена площ /РЗП/ от  79.80 м2, възлиза на 17 

100 лв. /словом: седемнадесет хиляда и сто лева/ или по 21700 лв./м2. Възлага се на кмета 
на Община Враца да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж за 
изграждане на описания  обект, по одобрената в цена. 

 

5. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от 

недвижими имоти, находящи се в кв.34  по плана на с.Чирен. 

Докладва: д-р Костадин Шахов 

Кмет на Община Враца 

 

В Община Враца е постъпило заявление с вх.№9400-0-16537/18.10.2010 г. от Валентин 

Николов Иванов,  който  е собственик  на 90 % от стопански сгради, изградени  в общински  

УПИ ІІ и УПИ ІІІ, кв.34 по плана на с.Чирен, с което желае да се прекрати съсобственост, 
като изкупи общинската част от имотите.Въпросните имоти представляват:  

1. Урегулиран поземлен имот - УПИ ІІ, кв.34, с.Чирен, целият от 3 489 кв.м., ведно със 
построените в него сгради – Хале №1 с разгъната застроена площ 571.00 м2; Хале №2 с 
разгъната застроена площ 490.90 м2 и Битовка с разгъната застроена площ 47.25 м2.  



       Имотът е съсобствен, като урегулираният поземлен имот /земята/ и 10% от сградите 
са общинска собственост съгласно АЧОС№1381/27.06.08 г. и 90% от сградите са 
собственост на Валентин Николов Иванов, съгласно н.а. за покупко-продажба под .№28, 

т.ХІІІ, рег.№9476, д.№848/2009 г. на нотариус с район на действие РС Враца (закупени от 
ППК ”Понора” /в ликвидация/  и  ЗК ”Задружен труд” /в ликвидация/  от с.Чирен). 

2.  Урегулиран поземлен имот - УПИ ІІІ, кв.34, с.Чирен, целият от 3 622 кв.м., ведно със 
построените в него сгради – Склад с разгъната застроена площ 744.50 м2 и Портиерна с 
разгъната застроена площ 35.00 м2.  

       Имотът е съсобствен, като урегулираният поземлен имот и 10% от сградите са 
общинска собственост съгласно АЧОС№1380/27.06.2008 г. и 90% от сградите са 
собственост на Валентин Николов Иванов, съгласно н.а. за покупко-продажба под .№28, 

т.ХІІІ, рег.№9476, д.№848/2009 г. на нотариус с район на действие РС Враца (закупени от 
ППК ”Понора” /в ликвидация/  и  ЗК ”Задружен труд” /в ликвидация/  от с.Чирен). 

 

       По повод предложението от съсобственика, по реда на чл.22 от Закона за 
общинската собственост е възложена и  изготвена експертна оценка 22.11.2010 г. на 
лицензиран оценител инж.Лариса Ангелова. При огледа на място е констатирано, че 
сградите са в лошо състояние – има течове от покривите, дограмата частично липсва, 
инсталациите са ограбени.  Общински съвет – Враца прие решението. 

 

6. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от 

недвижим имот съставляващ - УПИ УПИ ХІV-301, кв.29, с.Паволче. 

 

Докладва: д-р Костадин Шахов 

Кмет на Община Враца 

 

В Община-Враца са постъпили заявления с вх.№9400-0-16678/29.10.2009 г. и вх.№9400-0-

15494/29.09.2010 г. от Харалампи Ангелов Петров, с която желае да се прекрати 

съсобственост, като изкупи общинската част от недвижим имот - УПИ УПИ ХІV-301, кв.29, 

с.Паволче. Въпросният урегулиран поземлен имот, целият от 726.00 м2 е съсобствен като: 

• 16/726 ид.ч. от урегулирания поземлен имот, състоящи се от 16.00 м2 незастроен 

терен придаващи се по регулация, съгласно план, одобрен със Заповед 

№837/02.07.2009 г. - са частна общинска собственост и са актувани с АЧОС 

№1816/22.10.2010 г.;     

• 710/726 ид.ч. от урегулирания поземления имот са собственост на Харалампи 

Ангелов Петров, съгласно н.а. №185, т.ІІ, д..№616/1979 г. на РС-Враца и н.а. №27, 

т.І, рег.№512, д.№616/1979 г. на нотариус с район на действие РС-Враца.  
Предвид разпоредбите на §8 ал.2 т.1 от ПР на Закона за устройство на територията 

/ЗУТ/, неуредените в сроковете по §6 от същия закон придаваеми части се прехвърлят чрез 
продажба по реда предвиден в чл.35 ал.4 т.2 и чл.36 ал.1 от Закона за общинската 



собственост /ЗОС/, във връзка с чл.17 ал.5 от ЗУТ. По повод предложението от 
съсобственика е изготвена експертна оценка от 22.11.2010 г. на лиц. оценител инж.Даниела 
Върбанова, съгласно която пазарната стойност на общинската част  от  УПИ  УПИ ХІV-301, 

кв.29, с.Паволче,  възлиза на сумата на 280.00 лв. без ДДС или по 17.50 лв./м2. Общински 

съвет – Враца прие експертна оценка от 22.11.2010 г. на лиц. оценител инж.Даниела 
Върбанова, съгласно която пазарната стойност на общинската част от УПИ УПИ ХІV-301, 

кв.29, с.Паволче, представляваща 16/726 ид.ч. от урегулирания поземлен имот, състоящи се 
от 16.00 м2 незастроен терен придаващи се по регулация, съгласно план, одобрен със 
Заповед №837/02.07.2009 г., актувани с АЧОС №1816/22.10.2010 г., възлиза на сумата на 
280.00 лв. без ДДС (словом: двеста и осемдесет  лева без данък добавена стойност)  или по 

17.50 лв./м2  и на  основание чл.35 ал.4 т.2 и чл.36 ал.1 от Закона за общинската 
собственост, чл.33 ал.1 т.1, чл.38 и чл.42 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество (приета от ОбС Враца с Решение 
№292/2008  г.)даде съгласие за продажба на общинската част от имота и възложи на кмета 
на Община-Враца, да проведе процедура за прекратяване на съсобственост за недвижим 

имот УПИ УПИ ХІV-301, кв.29, с.Паволче чрез продажба на общинската част от имота по 

одобрената цена. 

 

7. Продажба  на земя, частна общинска собственост, в полза на собственика на 

законно  построена в нея сграда, съставляваща  урегулиран поземлен имот – УПИVІІ, 

кв.109, ж.к.”Дъбника”, гр.Враца. 

Докладва:  д-р Костадин Шахов  

Кмет на Община  Враца 

 

В Община Враца е постъпило заявление вх.№9400-0-16586/19.10.2010 г. Николай 

Йорданов Нешов, с което желае да закупи общински УПИ VІІ, кв.109, ж.к.”Дъбника”, 

гр.Враца или поземлен имот с идентификатор 12259.1010.271  по Кадастралната карта, в 
който е собственик на сграда с идентификатор12259.1010.271 с учредено право на строеж 

по реда на §17 от ЗУТ. Във връзка с предложението, по реда на чл.22 от Закона за 
общинската собственост е изготвена експертна оценка, съгласно която пазарната стойност 
на земята в УПИ VІІ, кв.109, ж.к.”Дъбника”, гр.Враца, целият с площ 237 м2, актуван с акт 
за частна общинска собственост №1688/23.03.2010 г., възлиза  на:  

• 17 000.00 лв. без ДДС (словом: седемнадесет хиляди лева без данък добавена 
стойност) или по 71.73 лв./м2. 

При извеждане на пазарната стойност, оценителят е взел предвид, че в урегулирания 
поземлен имот е изградена самостоятелна търговска сграда с учредено право на строеж по 

реда на §17 от ЗУТ, собственост на Николай Йорданов Нешов. Предвид разпоредбите на 
чл.35 ал.3 от  Закона за общинската собственост, чл.36 и чл.37 от Наредбата за реда за 
придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС Враца,  
продажбата на земя - частна общинска собственост, в полза на собственика на законно 

построена върху нея сграда, се извършва от кмета на общината без търг или конкурс, по 

цена, одобрена от  общинския съвет. Общинския съвет взе решение и прие експертна 



оценка от 10.11.2010 г. на лиц. оценител инж.Даниела Върбанова, съгласно която пазарната 
стойност на земята, съставляваща УПИ VІІ, кв.109, ж.к.”Дъбника”, гр.Враца или поземлен 

имот с идентификатор 12259.1010.271 по Кадастралната карта, целият с площ 237 м2, 

актуван с акт за частна общинска собственост №1688/23.03.2010 г., възлиза  на 17 000.00 лв. 
без ДДС (словом: седемнадесет хиляди лева без данък добавена стойност) или по 71.73 

лв./м2. На основание чл.35 ал.3 Закона за общинската собственост, чл.36 и чл.37 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

приета от ОбС Враца се възложи на кмета на Община-Враца, да проведе процедура за 
продажба на земята, частна общинска собственост, съставляваща УПИ VІІ, кв.109, 

ж.к.”Дъбника”, гр.Враца или поземлен имот с идентификатор 12259.1010.271 по 

Кадастралната карта, в полза на собственика на законно построената в нея сграда, по 

одобрената цена. 

 

 

 

8. Продажба на общинско жилище по реда на Наредбата за условията и реда за 

управление и разпореждане с общински жилища. 

 

Докладва: д-р Костадин Шахов  

Кмет на Община Враца 

 

В изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост през 2010 г., приета с Решение № 590/25.02.2010 г.на Общински съвет Враца, е  
предвидено да се извърши продажба на общински жилища по реда на Наредбата за 
условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища (НУРУРОЖ, приета от 
ОбС Враца с Решение №311/2009 г.). Във връзка с постъпило заявление от Диляна Недкова 
Накова за покупка на общинско жилище е комплектована преписка, която е разгледана от 
Комисията по чл.9 от НУРУРОЖ на заседание проведено на 16.09.2010 г. Предвид 

изискванията на чл.41 от НУРУРОЖ, Комисията е изготвила мотивирано предложение за 
продажба на общинското жилище.Предложеното за продажба жилище е включено в 
списъка одобрен от Общински съвет -Враца с Решение № 216 по Протокол № 22 

/11.09.2008 год. Продажната цена на жилището е формирана на основание разпоредбите на 
чл. 40, ал.2. от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински 

жилища, изменен с Решение №700 по протокол №55 от 29.06.2010 год. на Общински съвет 
Враца. На основание чл. 44 от НУРУРОЖ, Общинският съвет взе решение за продажба на 
общински жилища. На основание разпоредбите на чл.47 ал.1 т.3 от Закона за общинската 
собственост и чл.40 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с 
общински жилища (НУРУРОЖ, приета от ОбС Враца с Решение №311/2009 г.) се възложи 

на Кмета на Община Враца да извърши продажба на общинско жилище по реда на чл.46 от 
НУРУРЖ, съгласно Приложение №1 – Предложение за продажба на общински жилища по 

реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища. 



 

9. Актуализиране на списъка на групите общински жилища по вид, брой и 

местонахождение. 

Докладва: д-р Костадин Шахов   

Кмет на Община  Враца 

 

Община Враца разполага с 886 броя общински жилища, в това число: 766 

апартамента, 59 броя къщи и 61 броя бараки. В изпълнение на чл. 2 ал. (2) от Наредбата за 
условията за реда за управление и разпореждане с общински жилища /НРУРОЖ/, 

Общинският съвет ежегодно, по предложение на кмета на Общината приема списък на 
групите общински жилища по  вид, брой и местонахождение. Съгласно Приложение №1 

към НРУРОЖ, приета с Решение 311 по протокол № 27 от 20.01.2009 год. на Общински 

свет-Враца, общинският жилищен фонд е разпределен в групи както следва: Жилища за 
настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди; Ведомствени жилища и 

Резервни жилища. Общински съвет – Враца прие Списък на групите общински жилища по 

вид, брой и местонахождение, съгласно Приложение №1, което е неразделна част от 
настоящото решение. 

 

10. Създаване на общинско предприятие „Паркинги и гаражи”. 

Докладва: д-р Костадин Шахов  

Кмет на Община Враца 

 

Общинското дружество „Паркинги и гаражи - Враца” ЕООД е обявено в ликвидация 
с Решение № 772 от 30.09.2010 год. на Общински съвет – Враца с цел дейността на същото 

да се поеме от новосъздадено общинско предприятие по реда на чл. 52 от ЗОС. Със 
създаването на предприятието се цели разширяване предмета на неговата дейност, като 

правоприемник на „Паркинги и гаражи - Враца” ЕООД, регламентиране организацията на 
движението в град Враца и управлението на терените, предоставени за управление. В тази 

връзка се предлага  на вниманието на Общинският съвет Проект за решение, Правилник за 
организацията и дейността на Общинско предприятие „Паркинги и гаражи”, Структура на 
Общински предприятие „Паркинги и гаражи” и Списък на предоставените на 
предприятието за управление терени – общинска собственост. Общински съвет – Враца на 
основание чл.52, ал.2 от ЗОС, вр. чл.21, ал.1, т.23, вр. чл.21, ал.2 от ЗМСМА реши: 

1.Създава общинско предприятие: 
1.1.Наименование: Общинско предприятие „Паркинги и гаражи". 

1.2.Седалище гр. Враца, ул.”Стефанаки Савов”, 6. 

1.3.Предмет на дейност: Управление, инвестиране, изграждане, експлоатация, 
поддържане, отдаване под наем или на концесия на паркинги, гаражи и места за паркиране, 



общинска собственост, администриране на обезщетения по възлагане на Кмета, както и 

всяка друга стопанска дейност, незабранена от закона. 

2.Приема Правилник за дейността на Общинско предприятие „Паркинги и гаражи". 

3.Приема Структура на общинското предприятие (Приложение № 2) и определя 
числен състав 25 бр., включително Директор. 

4.Предоставя за управление на Общинско предприятие „Паркинги и гаражи" 

недвижими имоти, общинска собственост, по Приложение № 1, неразделна част от 
настоящото решение. 

5.Възлага на Кмета на общината да назначи Директор на общинското предприятие 
съгласно чл. 55 от ЗОС и утвърдения правилник, като до провеждането на конкурс по КТ да 
назначи временно изпълняващ длъжността.  

 6.Преструктурира бюджетна дейност 832 831“Управление, контрол и регулиране на 
дейностите по транспорта и пътищата”. 

 7.Извършва промени по бюджета, както следва: 

7.1.Увеличава приходната част на бюджета, приходи с общински характер  по § 24-

05  “ Приходи от наеми на имущество” с 21 710лв. 

7.2.Отразява в приходната част на бюджета в намаление на § 37-01  „ Внесен ДДС (-

)” със знак (-) -3 620лв. за преводи на дължим ДДС. 

7.3.Отразява в приходната част на бюджета в намаление на § 37-02  „ Внесен данък 

върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)” със знак (-) -650лв. 

           7.4.Увеличава разходната част на бюджета, бюджетна дейност 832 831 “Управление, 
контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата”, разходи с общински 

характер съответно: 

§ 01-01 „Заплати на персонала по трудови правоотношения”           9 000 лв. 

§ 02-05 „Изплатени суми за СБКО”              270 лв. 

§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО”            1 000 лв. 

§ 05-60 „Здравно-осигурителни вноски от работодатели”               450 лв. 

§ 05-80 „Вноски за ДЗПО” от работодатели”               130 лв. 

§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло”           1 400 лв. 

§ 10-15 „Материали”              805 лв. 

§ 10-16 „Вода, горива и енергия”               150 лв. 

§ 10-20 „Разходи за външни услуги”            1 385 лв. 



§ 10-51 „Командировки в страната”                50 лв. 

§ 52 00 „Придобиване на ДМА”            2 800 лв. 

  

с които да се осигурят плановите разходи с общински характер в дейност 8 32 831 

“Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата”. 

          7.5. Утвърждава промяна в размера на приходите по бюджета на първостепенния 
разпоредител с бюджетни кредити, в т.ч.: 

Приходи от наеми на имущество,  § 24-05:                                                           21 710 лв. 

Внесен ДДС (-) , § 37-01:                                                                                        - 3 620 лв. 

Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните  

предприятия (-),§ 37-02:                                                                                          -  650 лв. 

Общо:                                                                                                                       17 440 лв.        

           7.6. Утвърждава бюджетна сметка за разходи с общински характер в дейност 832 831 

“Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата” в размер на 
17 440 лв., съответно: 

§ 01-01 „Заплати на персонала по трудови правоотношения”           9 000 лв. 

§ 02-05 „Изплатени суми за СБКО”              270 лв. 

§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО”            1 000 лв. 

§ 05-60 „Здравно-осигурителни вноски от работодатели”               450 лв. 

§ 05-80 „Вноски за ДЗПО” от работодатели”               130 лв. 

§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло”           1 400 лв. 

§ 10-15 „Материали”              805 лв. 

§ 10-16 „Вода, горива и енергия”               150 лв. 

§ 10-20 „Разходи за външни услуги”            1 385 лв. 

§ 10-51 „Командировки в страната”                50 лв. 

§ 52 00 „Придобиване на ДМА”            2 800 лв. 

            



         8.Утвърждава месечен планов фонд за заплати за 2010 година в дейност 832 831 

Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата”  в размер на 9 

000 лв. 

9. Възлага на Кмета на Община Враца да отрази промените по бюджета по пълна 
бюджетна класификация и по тримесечия. 

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА  И ДЕЙНОСТТА 

НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ” 

 

РАЗДЕЛ І 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1.Този правилник урежда статута, дейността и управлението на Общинско 

предприятие  „Паркинги и гаражи”. 

Чл.2.Общинско предприятие  „Паркинги и гаражи” се създава на основание чл. 52 - 

чл. 55 от ЗОС. 

Чл.3.Общинското предприятие е специализирано звено на общината за изпълнение 
на дейности, финансирани от общинския бюджет. 

Чл.4.Общинското  предприятие  е  второстепенен  разпоредител  с бюджетни 

кредити. 

      Чл.5.(1)Общинско предприятие „Паркинги и гаражи” се създава, преобразува и 

закрива с решение на Общински съвет - Враца, по предложение на Кмета на Община Враца.  

          (2)Общински съвет - Враца определя дейността, структурата, числения състав и 

източниците на финансиране на Общинско предприятие  „Паркинги и гаражи”.  

      Чл.6.Общинското предприятие не е юридическо лице и осъществява дейността си от 
името  на Община Враца в рамките на предоставените му правомощия. 



  Чл.7.Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на настоящия 
правилник,  в  съответствие с  изискванията  на  Закона за общинската собственост, Закона 
за движението по пътищата, Наредба № 1/17.01.2001 г. за организиране на движението по 

пътищата, както и с актовете на Общински съвет – Враца. 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 

 

Чл.8.Общинското предприятие  „Паркинги и гаражи” е с предмет на дейност: 
Управление, инвестиране, изграждане, експлоатация, поддържане, отдаване под наем или 

на концесия на паркинги, гаражи и места за паркиране, общинска собственост, 
администриране на обезщетения по възлагане на Кмета, както и всяка друга стопанска 
дейност, незабранена от закона. 

Чл.9.Определеният предмет на дейност може да се допълва или да се ограничава 

с решение на Общински съвет - Враца. 

Чл.10.Общинско предприятие „Паркинги и гаражи” извършва следните дейности: 

1.изграждане и поддържане на инфраструктурата на определените за паркиране 
места – преградни съоръжения (входно-изходни бариери, кабинки и др.), информационни 

табели, насочено осветление, маркировка; 

2.осъществяване мониторинг и контрол върху дейността по прилагане на 
утвърдената организация на паркиране и таксуване в паркингите, гаражите и зоните за 
кратковременно паркиране; 

 3.експлоатиране и поддържане на паркингите, гаражите и зоните за кратковременно 

паркиране – общинска собственост; 

 4.организиране и контролиране на внедряването и поддръжката на съвременни 

системи за таксуване свързани с подобряване на обслужването и ефективността при 

паркиране на МПС; 

 5.координиране и контролиране на внедряването и поддръжката на вертикалната и 

хоризонтална пътна маркировка и другите необходими законови средства за ефективната 
организация на паркиране в паркингите и зоните за кратковременно паркиране; 

 6.координиране и контролиране поддържането на чистотата и реда в паркингите, 
гаражите и зоните за кратковременно паркиране – общинска собственост; 

 7.сключване на договори за предоставяне на служебни паркоместа; 



           8.принудително отстраняване на неправилно паркирани автомобили със 
специализирано превозно средство до определени за целта паркинги; 

           9.при освобождаването таксува водачите на репатрираните автомобили за разходите 
по отстраняването, транспортирането и репатрирането по цени, определени от Общински 

съвет – Враца; 

           10.осъществява блокиране колелата на неправилно паркирани автомобили с 
технически средства (скоби) за принудително задържане и на автомобили, чиито водачи не 
са заплатили таксата за кратковременно паркиране; 

 11.таксува водачите за поставянето и отстраняването на скобите по цени, определени 

от Общински съвет - Враца. 

 12.събира такси за кратковременно платено паркиране по цени, определени от 
Общински съвет – Враца. 

 13.събира наеми от паркинги и гаражи, общинска собственост; 

 14. Организиране на процедури по отдаване под наем или на концесия на 
предоставеното имущество. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ 

 

Чл.11.Общинското предприятие  осъществява  дейността  си  под наименованието  

Общинско предприятие „Паркинги и гаражи” със седалище  гр. Враца, ул. „Стефанаки 

Савов”, 6. 

 

РАЗДЕЛ ІV 

 

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 

 

Чл.12.Общинското предприятия се управлява и представлява от Директор, който се 
назначава и освобождава от Кмета на общината. 



         Чл.13.Управлението се възлага с трудов договор по Кодекса на труда, след 

провеждане на публичен подбор по реда и при условията на Наредбата за създаване, 
управление и контрол на общинските предприятия. 

         Чл.14.Директорът  организира  и  управлява  дейността  на предприятието, 

съобразно действащото  законодателство,  решенията  на Общински съвет - Враца и 

заповедите на Кмета на Община Враца. 

Чл.15.(1)Директорът на общинското предприятие назначава, преназначава и 

уволнява работниците и служителите по трудов договор и определя длъжностните им 

характеристики, съгласно утвърдената численост и структура на общинското предприятие 
от Общински съвет – Враца, при спазване изискванията на Кодекса на труда, Вътрешните 
правила на предприятието и други действащи нормативни актове. 

         (2)При наличие на обстоятелства, изискващи корекции в числеността и 

структурата на персонала, Директорът представя мотивирано предложение за промени до 

Кмета на Община Враца. На база на представеното предложение Кметът на Община Враца 
внася в Общински съвет - Враца предложение за промяна на правилника в частта, касаеща 
числения състав и структурата на предприятието. 

           Чл.16.За осъществяване на своите правомощия Директорът на общинското 

предприятие издава заповеди. 

            Чл.17.(1)Директорът организира  управлението  и  стопанисването  на 
предоставеното му общинско имущество. 

           (2)При настъпили промени в имуществото през годината, след изготвяне на 
годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета, Директорът на предприятието 

актуализира поименния опис на имуществото по групи, според функционалното им 

предназначение, с посочени натурални измерители и стойност и го представя на Кмета на 
Община Враца. На база на представения актуализиран опис, Кметът на Община Враца 
внася в Общински съвет - Враца предложение за промяна на правилника в частта, касаеща 
предоставеното за управление общинско имущество. Посочената промяна се извършва 
еднократно през годината. 

            Чл.18.Директорът  на  общинското  предприятие  ежемесечно представя на 
Кмета на общината отчет за приходите и разходите и анализ на изпълнението  на   
утвърдената  план-сметка  и  изпълнението  на  годишната програма,  а  след  

приключването  на  всяко  тримесечие  финансов отчет,  анализ  на резултатите и доклад за 
дейността на предприятието. 

  

Чл.19.При осъществяване на дейността си Директорът изпълнява следните функции: 

   1.планира,  организира,  и  координира  работата  на  работниците  и 

служителите от предприятието; 



           2.сключва договори с трети лица като представляващ предприятието; 

           3.изпълнява  всички  задължения  на  второстепенен  разпределител  с 
бюджетни кредити; 

           4.организира  и  контролира  ежегодното  разходване  на  средствата  в 
рамките  на  утвърдените  бюджетни  кредити,  съгласно  бюджета  на  Община Враца; 

           5.контролира  и  носи  отговорност за  спазване  на  финансово-счетоводната 
дисциплина и използването на материалните и парични активи; 

6.разработва Програма за развитие на предприятието, която представя на Кмета на 
общината за одобрение; 

   7.следи за спазване законосъобразността при прилагане на нормативната 
уредба в работата на общинското предприятие; 

            8.разработва и предлага на Кмета на Община Враца за утвърждаване 
Правилник за вътрешния ред на общинското предприятие, в който се съдържат специфични 

разпоредби за организация на стопанската му дейност; 

           9.разработва и предлага на Кмета на Община Враца за утвърждаване 
Вътрешни правила за СФУК на предприятието; 

           10.предоставя информация за предприятието и дейността му за публикуване 
на официалната страница на Община Враца, след съгласуване със съответното длъжностно 

лице от Община Враца, отговарящо за публикуване на информация на официалната 
страница; 

           11.посочва при кореспонденция с институции и граждани наименованието на 
предприятието, адрес на управление, телефон, факс и имейл за връзка; 

           12.организира изготвянето, актуализирането и представянето на: 

           а)Проект на План сметка за съответната година пред Дирекция „Финансово-

стопанска дейност” на Община Враца; 

           б)ежемесечни отчети за осъществената стопанска дейност на предприятието 

пред Кмета на Община Враца; 

           в)Щатно разписание пред Кмета на Община Враца за утвърждаване.  

           13.при провеждане на обществени поръчки организира: 

           а)изготвянето на предварителни обявления за всички обществени поръчки, 

които следва да се проведат през съответната календарна година; 

           б)предварителните обявления, изготвени по образец на Агенция по 

обществени поръчки, се представят за Регистър по ЗОП в разпоредените срокове. 



           14.сключва договори за управление (за отдаване под наем) на имоти или вещи 

– общинска собственост, предоставени на общинското предприятие, съобразно 

разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество; 

           15.своевременно изисква от Дирекция „Управление на общинска 
собственост”: 

           а)вписани актове за общинска собственост за недвижимите имоти, 

предоставени за управление на предприятието;  

           б)допълнения и корекции на съществуващите актове за общинска 
собственост, в които отсъстват задължителни реквизити.  

           16.изработва и утвърждава длъжностните характеристики на персонала на 
предприятието; 

           17.налага дисциплинарни наказания и извършва всякакви други действия в 
качеството си на работодател по смисъла на Кодекса на труда. 

Чл.20.Изпълнява и други служебни задачи, възложени му от Кмета на Община 
Враца. 

 

РАЗДЕЛ V 

 

ПРЕДОСТАВЕНО ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО 

 

Чл.21.За функциониране на предприятието му се предоставят за управление 
недвижими имоти, публична общинска собственост, по Приложение № 1.  

Чл.22.Предприятието поддържа  с  грижата  на  добър  стопанин всички 

предоставени му за управление имоти. 

Чл.23.Предприятието може да отдава под наем обособени части от предоставените 
му имоти, публична общинска собственост, които не са необходими за осъществяване на 
пряката му дейност по реда на ЗОС. 

 

РАЗДЕЛ VІ 

 

СТРУКТУРА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 



 

Чл.24.Структурата и численият състав  на  предприятието по Приложение № 2 се 
утвърждават от  Общински съвет - Враца, а Длъжностното разписание – от Кмета на 
Община Враца. 

Чл.25.Директорът  на  общинското  предприятие  е  на  пряко подчинение на Кмета 
на Община Враца, а за дейността си се отчита на Заместник-кмета по строителство, 

устройство на територията и общинска собственост и Заместник-кмета по финанси, бюджет 
и оперативни програми. 

 

 

РАЗДЕЛ VІІ 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОТЧЕТНОСТТА И КОНТРОЛ 

 

Чл.26.Общинското  предприятие  осъществява  счетоводната  си дейност съгласно 

изискванията на Закона за счетоводството. 

Чл.27.(1)Дейността на предприятието се финансира от бюджета на Община Враца, 
„Местни дейности” по пълна бюджетна класификация за текущата бюджетна година. 

(2)В срок до 30 септември на текущата година Директорът на Общинско 

предприятие  „Паркинги и гаражи” изготвя План сметка за необходимите му бюджетни 

средства за следващата година, която предоставя за утвърждаване на Кмета на Община 
Враца, който от своя страна внася същата за разглеждане и утвърждаване от Общински 

съвет – Враца.  

Чл.28.Бюджетните средства се използват само по предназначение, съгласно 

одобрения от Общински съвет – Враца, Бюджет на Общинско предприятие „Паркинги и 

гаражи” за съответната година. 

Чл.29.Бюджетното финансиране включва разходи за издръжка на Общинско 

предприятие  „Паркинги и гаражи” за осъществяване на предвидените дейности в този 

правилник, за издръжка на персонала на предприятието и други. С приемането на 
съответния годишен бюджет на общината могат да се предвидят и други разходи, 

непосочени изрично в този правилник. 

Чл.30.Общинско предприятие „Паркинги и гаражи” реализира финансови средства 
от дейността си, които подлежат на внасяне изцяло в приход на общинския бюджет. 



Чл.31.Предприятието води отделна аналитична отчетност за приходите си от 
извършваната дейност. 

Чл.32.Годишните брутни приходи на предприятието се установяват въз основа на 
годишен счетоводен отчет.  

Чл.33.Всички разходи на Общинско предприятие „Паркинги и гаражи” се реализират 
по Единния бюджетен класификатор на разходите по бюджета на Община Враца. 

Чл.34.Предприятието прилага вътрешните правила за работната заплата в Общинска 
администрация - Враца. 

Чл.35.Община Враца регистрира предприятието пред данъчните и статистическите 
органи и вписва данните за предприятието в Регистър на общинските предприятия. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1.Настоящият правилник е изготвен в съответствие с изискванията на чл.52 ал.3 и 

ал.4 от Закона  за общинската собственост, чл.3, ал.6 от Наредбата за създаване, управление 
и контрол на общинските предприятия и влиза в сила от деня на създаване на 
предприятието. 

Като промяна в проекто-решението, Общински съвет –Враца взе решение да се 
добави към списъка към паркингите и паркинг, находящ се зад съдебната палата на ул. 

Стефанаки Савов. 

 

11. Отменяне на Наредбата за организацията на движение при кратковременно 

платено паркиране „Синя зона” – гр.Враца. 

В съответствие с изискванията на чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.72 от Правилника за дейността на Общински 

съвет-Враца  се предлага  на вниманието  на Общински съвет-Враца : Проект - отменяне на 
Наредба за организацията на движение при кратковременно платено паркиране „Синя зона” 

– гр.Враца. Експеримента „Синя зона” във Враца вече трета година не оправдава 
очакванията, да създаде ред в движението и паркирането в централната част на града. Дори 

напритив, всички сме свидетели на зачестяването на неправилно паркирали по тротоари, 

тревни площи и дори пешеходни пътеки автомобили, а в същото време обособените 
паркоместа стоят празни. Гражданите явно не желаят този допълнителен налог върху 

превозните средства. Свидетели сме на чести скандали и грозни сцени. С факта, че 
неправилно паркиралите автомобили не се санкционират, а спазващите закона и правилата 
заплащат такса, толерираме само арогантността на някои наши съграждани. Предлагам: 

Централната зона на град Враца да бъде обявена за зона на стриктно спазване закона за 



движение,  без допълнителни такси, без преференциално паркиране или правоимащи лица. 
Паркиране само на обособени паркоместа и сртого санкциониране на нарушителите. 
Съществува НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСТНОСТТА НА 

ДВИЖЕНИЕТО И ДИСЦИПЛИНАТА НА ВОДАЧИТЕ НА ПРЕВИЗНИ СРЕДСТВА И 

ПЕШЕХОДЦИТЕ В ОБЩИНА ВРАЦА,  в която ясно са разписани правата и задълженията 
на кметската управа, както при санкционирането така и при поставянето на скоби и 

репатрирането на МПС нарушители на закона и наредбите. Кметът на град Враца, чрез 
специализираното звено в администрацията със съдействието и на органите на реда, да 
организира спазването на тази наредба. 

Общински съвет –Враца отхвърли решението. 

 

12.. Издаване на разрешително за ползване на водни обекти по проект „Превенция на 

риска от наводнения в Община Враца” 

Докладва: инж. Петя Аврамова 

Зам.кмет на Община Враца 

 

С последните измененията в Закона за водите (ЗВ), влезли в сила на 10 август 2010 г., на 

основание чл. 52, ал. 2 се делегират правомощия на кметовете на общини, след решение на 
общинския съвет, да издават разрешителни за: 

o водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води – 

публична общинска собственост, както и от находища на минерални води – 

изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за 
управление и ползване от общините (чл. 52, ал. 2,буква „а”); 

o ползване на водни обекти – публична общинска собственост, с изключение на 
разрешителните за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти (чл. 

52, ал. 2, буква „б”). 

По проект „Превенция на риска от наводнения в Община Враца” по Приоритетна ос 1: 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата 
среда и превенция на риска”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-

06/2010: „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските 
агломерации” се предвиждат дейности на три обекта, публична общинска собственост:  

1. Аварийно възстановителни работи на язовир Косталево. 

2. Корекция на Медковско дере II етап  

3. Възстановяване проводимостта на отводнителна канавка с. Власатица. 

Съгласно издадено Становище от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски 

район с център Плевен с изх. № 3891 от 17.09.2010г. предвидените дейности в трите 
работни проекта подлежат на разрешителен режим, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „а” от 
Закона за водите. Общински съвет – Враца прие на основание чл. 52, ал. 2, буква „б” от 



Закона за водите, във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, буква „а” от Закона за водите предложеното 

решение да се издадат разрешителни за ползване на следните водни обекти, публична 
общинска собственост: 

а.) Аварийно възстановителни работи на язовир Косталево. 

б.) Корекция на Медковско дере II етап  

в.) Възстановяване проводимостта на отводнителна канавка с. Власатица. 

Възлага изпълнението на настоящето решение на Кмета на Община Враца. 

 

13. Предоставяне на възмездно ползване на движимо имущество – автобус, 

собственост на Община Враца. 

Докладва: инж. Петя Аврамова 

Зам.кмет на Община Враца 

 

Община Враца е придобила движимо имущество – автобус марка „МАН”, мод. 2001, 

тип S 2000 с регистр. № 34 FNM 62, по реда на Наредба № 7/15.03.1999 год. за условията и 

реда за предоставяне на държавни учреждения на отнети или изоставени в полза на 
държавата моторни превозни средства. 

С Решение № 624 от 25.03.2010 г. Общинският съвет е определил условията, при 

които следва да се предостави за възмездно ползване придобития автобус, а именно:  

Направената инвестиция в размер на 58 958,12 лева, включваща мито и ДДС да бъде 
възстановена от ползвателя за срок от една година;с предоставения автобус в рамките на 
едногодишния период ползвателя да поеме ангажимент да обезпечава с транспорт 
организирани общински мероприятия.Със Заповед № 960/28.07.2010 г., на кмета на Община 
Враца е открита процедура по предоставяне за възмездно ползване на автобуса.За участие в 
процедурата за отдаване под наем на автобус  марка „МАН”, мод. 2001, тип S 2000 с 
регистр. № 34 FNM 62, са поканени търговски дружества извършващи автобусни превози. 

В указания краен срок за подаване на офертите в Община Враца не са постъпили такива, за 
което е съставен протокол. Предвид резултатите от конкурса и във връзка с направено 

мотивирано възражение относно предложената минимална наемна цена в размер на 4923 

лв./ год. от инж. Г. Яков в качеството му на Изп. директор на „Автобусни превози 98” АД, 

гр. Враца, е изготвена експертна оценка за определяне годишна наемна цена на автобуса. 
На база годишните амортизационни разходи определени при остатъчен ресурс на автобуса 
8 години, разходи за въвеждане на автобуса в експлоатация, разходи за гуми, текущо 

поддържане, ремонти, застраховки и други и прогнозирани годишни приходи от 
експлоатацията на автобуса е определена годишна наемна цена в размер на 1050 лева.  

Общински съвет – Враца прие решение 



1.Отменя решение № 624/25.03.2010г. по протокол №49 в частта определяща 
първоначален месечен наем.  

2.Дава съгласие автобус марка: „МАН”, мод.: 2001, тип: S 2000 с регистрационен № 

34 FNM 62, да бъде предоставен възмездно за ползване на търговско дружество, 

извършващо автобусни превози, за срок от 5 години при начална наемна цена 1050 

лв./месечно., по реда на чл. 32 ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и 

управление на общинско имущество. 

2. Възлага на Кмета на Община Враца да проведе процедура за отдаване под наем 

автобус „МАН”, мод.: 2001, тип: S 2000 с регистрационен № 34 FNM 62. 

 

14. Предоставяне за ползване на спортни обекти и съоръжения и обекти със 

стопанско предназначение общинска собственост, предоставени за управление от 

Община Враца на Общинско предприятие „Спорт и туризъм” – Враца. 

Докладва: инж. Петя Аврамова 

Зам.кмет на Община Враца 

 

 Докладната беше оттеглена от вносителя. 

 

 

 

15. Проект по оперативна програма „Регионално развитие”. 

Докладва: Ани Василева 

Зам.кмет на Община Враца 

 

През август 2010 г. стартира нова покана за кандидатстване по ОП „Регионално 

разв3итие”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.1: 

„Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за 
развитието на природни, културни и исторически атракции”, Бюджетна линия: 
BG161PO001/3.1-03/2010. Община Враца подготви предложение, с което кандидатства по 

тази операция и по първата покана, което не беше одобрено, поради тълкуването на 
дейности „реконструкция” като „ново строителство”. В нормативната уредба, свързана със 
строителството, има дефиниция на термина „нов строеж”, но не и „ново строителство”. В 

резултат на тези несъответствия в тълкуването на термините, Управляващият орган на 
ОПРР, внесе промени в Насоките за кандидатстване, като първоначалния термин 

„строителство (допустима дейност)” е коригиран със „строителство/разширяване 
(пристрояване/ дострояване, надстрояване), обновяване, преустройство, реконструкция и 



всички видове ремонт на сгради”. Това ни дава възможност да кандидатстваме със същия 
проект „Развитие на устойчив туризъм в Община Враца.  Леденика – туризъм без сезони”, 

без да се правят промени в инвестиционните проекти по ЗУТ (Закон за устройство на 
територията). Освен това, при новата покана, бюджета на проекта е до максимална 
стойност на безвъзмездната помощ в размер на 6 млн.лв., която представлява 95 % от 
общия бюджет на проекта, който може да бъде 6 315 789 лв., в който е включено 

съфинансирането от бенефициента, в размер на 5 %. При първата покана, не можехме да 
променяме бюджета, с който кандидатствахме на фаза идеен проект (без да има 
прединвестиционни проучвания и разработени работни проекти по ЗУТ). В нашия случай, 

той беше за 5,6 млн.лв. и въпреки, че експертизите доказаха, че ще са необходими повече 
финансови средства, ние не можехме да искаме повече от вече заявените при оценка на 
проектната идея. От друга страна, изискваното от бенефициента съфинансиране беше в 
размер на 15 %, докато при настоящата покана е 5 %. Това означава по-малко средства от 
общинския бюджет.Тази схема финансира дейности, които са идентични с тези в 
предходната покана и които са:  

� Развитие на природни, културни и исторически атракции - реставрация, 
консервация, експониране, оборудване, въвеждане на техники и програми за интерпретация 
и анимация; 

� Развитие на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите 
(туристически пътеки и пътеки на здравето, маршрути за катерене, езда и колоездене, места 
за пикник, указателни табели, посетителски информационни центрове); 

� Развитие на допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района на 
атракциите, необходима за посещение на атракциите (пътища/улици за достъп, детски 

площадки, съоръжения за отдих и спорт с нестопанска цел, паркинги, зелени площи, 

тоалетни, осветление, малки съоръжения за събиране на отпадъци, комунални услуги, 

съоръжения, обслужващи туристическата атракция и посетителите, достъп за хора с 
увреждания, необходими за развитието на цялостен туристически продукт); 

� Съпътстващо обучение на персонала, работещ в подкрепяните атракции; 

� Допълнителни дребномащабни неинфраструктурни дейности, имащи пряко 

отношение към подкрепяните атракции (организиране на събития в района на атракциите, 
маркетингови и рекламни дейности).  

Партньори по проекта бяха и остават: Областна администрация Враца и Дирекция на 
Природен парк „Врачански Балкан”. 

Всяко проектно предложение, предвиждащо дейности върху общинска собственост, 
трябва да бъде придружено от Решение на съответния Общински съвет за кандидатстване с 
проект по настоящата схема, по който ще бъде осигурен 5% собствен принос и с което се 
декларира, че предназначението на обекта на интервенция по предложения проект, няма да 
бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по 

проекта, както и че няма да бъде отдаван за стопанисване  на други физически или 

юридически лица.  Общински съвет – Враца даде съгласие Община Враца да кандидатства 
по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010, 

Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.1: „Подобряване на 
туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” и декларира, че:  



1.  Посочените обекти и имоти, включени в проектното предложение на Община Враца 
по горепосочената схема от оперативна програма „Регионално развитие”: 

� Пещера „Леденика” и части от имоти по Актове за публична държавна 
собственост № 2668, №2669 и № 2673, върху които ще бъдат създадени 

туристически атракции по посочения проект; 
� Въжена линия „Згориград – Кравя”; 

няма да бъдат отдавани за стопанисване или предоставяни за управление под каквато и да 
било форма на други физически или юридически лица за период не по-малък от 5 години, 

след приключване дейностите по проекта. Предназначението на обектите няма да бъде 
променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта. 
Общински съвет – Враца даде съгласие Община Враца да осигури 5% собствен принос по 

проекта. 

16. Съгласие за участие в Проект за Социално включване (ПСВ) на МТСП, под-

проект на Община Враца „СТИМУЛ – Социални, трайно интегрирани, местни услуги 

за личността”. 

Докладва: Ани Василева 

Зам.кмет на Община Враца 

 

Проектът за социално включване се финансира със заем от Международната банка за 
възстановяване и развитие (Световна банка) в размер на 40 милиона евро. Проектът включва 
два компонента. По Компонент 1 ще се финансират дейности за предоставяне на интегрирани 

социални услуги и услуги, свързани с грижи за деца. Именно по този компонент ще се 
финансират общински проекти. По Компонент 2 ще се финансират дейности за изграждане на 
капацитет на местно ниво.  

Проектът цели превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред 

децата чрез инвестиции в ранното детско развитие. Чрез подобряване на готовността на децата 
за включване в образователната система и подкрепата за формиране на родителски умения сред 

уязвимите групи родители се цели да се ограничи и предаването на бедността между 

поколенията.  
В резултат на изпълнението на проекта се очаква:  
• Подобрена училищна готовност на децата от семейства с ниски доходи и децата с 

увреждания на възраст до 7 години;  

• Повишено общо благосъстояние на децата;  
• Разширяване на обхвата на услугите, свързани с грижи за деца, предоставяни на деца с 

ниски доходи и деца с увреждания на възраст до 7 години.  

Основните индикатори, чрез които ще се измерват резултатите, са свързани с уменията на 
децата, степента на тяхното развитие; записването на децата в училище, детска градина, както и 

ползването на услуги за деца; уменията на родителите за полагане на грижи за децата; 
спазването на имунизационния календар, провеждането на задължителните профилактични 

прегледи и други. Резултатите от проекта ще бъдат измервани и чрез броя на обхванатите от 
различните услуги по проекта родители и деца; броя на създадените услуги за деца; броя на 
обучените специалисти и други. Тези индикатори са важни за изпълняващите проекти 

бенефициенти, тъй като чрез тях ще се оценява дали проектите им са успешни. Поради това, 
финансираните общини ще бъдат задължени да събират и предоставят информация по тези 

индикатори в хода на мониторинга на изпълнението и на резултатите по проектите. 



Компонент 1. Интегрирани социални услуги и услуги, свързани с грижи за деца на стойност 
37.39 милиона евро. Компонентът включва общински под-проекти за предоставяне на пакет от 
интегрирани социални услуги и услуги за грижи за деца за родителите и децата от уязвими 

групи, както и за деца с увреждания и техните семейства. Основна особеност на услугите е, че 
те ще бъдат интегрирани – както по отношение на съвместната работа на различни специалисти 

с целевите групи, така и по отношение на самия характер на услугите – социални, здравни, 

услуги за предучилищна подготовка и т.н. 

Целта на услугите е не само да се подкрепят семействата в отглеждането на децата, но и да 
се стимулират за по-голяма активност във всички сфери на живота с цел осигуряване на добра 
семейна среда за малките деца. Родителите ще имат възможност за комплексна подкрепа – от 
изцяло свързана с полагане на грижи за малки деца до консултиране относно възможностите за 
подобряване на тяхното образование, квалификация, шансове за заетост и т.н. И за двете 
възрастови групи деца ще се предоставят и услуги по здравно консултиране. Целта е не само да 
се оказва подкрепа в случай на установено увреждане или пък заболяване, а и да се формира 
здравна култура за правилно отглеждане на децата, като средство за превенция на здравните 
рискове. Един от елементите на проекта е свързан с възможността за инвестиции в ремонтни и 

строителни дейности с цел предоставяне на услугите – това може да е свързано както с 
увеличаване на капацитета или адаптиране с оглед нуждите на услугите на действащи форми за 
грижи за деца, така и с инвестиции в създаването на материална база за предоставяне на 
услугите.По проекта ще се финансира и обучение на доставчици на социални услуги и персонал 

в детски градини и детски ясли.Бенефициентите по проекта са общините. Само те могат да 
кандидатстват за финансиране. От всяка област се канят по 4 общини, с изключение на София – 

град, за представяне на проектни предложения (от Област Враца поканените общини по 

Проекта са: Враца, Бяла Слатина, Козлодуй и Оряхово). Една от общините е областния град, а 
останалите 3 общини са тези, получили най-високи оценки при избора на пилотните общини по 

Проекта, като участието на общини от всички области ще позволи балансираното и равномерно 

изграждане на услугите по ПСВ в пилотната му фаза. Общините са избрани съгласно следните 
критерии: 

1. Относителен дял на подпомаганите чрез месечни социални помощи деца спрямо 

общия брой на децата в общината;  
2. Относителен дял на децата, подпомагани чрез месечни семейни помощи за деца 

спрямо общия брой на децата в общината;  
3. Брой на многодетните семейства (с 3 и повече деца), които получават месечни 

социални помощи;  

4. Брой на самотните родители, които получават месечни социални помощи;  

5. Брой деца с увреждания, за които се получава месечна добавка за дете с трайно 

увреждане;  
6. Обхват на децата в детските градини;  

7. Обхват на децата в началното образование от 1-ви до 4-ти клас;  
8. Относителен дял на децата в предучилищна възраст спрямо общия брой на децата в 

общината;  
9. Ниво на безработицата;  

Финансирането на проектите на общините е в зависимост от броя на населението, което за 
Враца е в размер до 1 200 000 лева.  

Основните целеви групи деца в риск (0-7 г.) са:  

- Деца от уязвими етнически групи, в частност ромската общност;  
- Деца, чиито родители са безработни;  

- Деца, чиито родители получават социални помощи;  



- Деца без личен лекар, или чийто личен лекар не е педиатър;  

- Деца, чиито родители не са здравно осигурени;  

- Деца, не посещаващи детска градина или не ползващи друг тип услуга за грижа за 
деца;  
- Деца, за които родителите не полагат достатъчна грижа;  
- Деца с увреждания;  
- Деца със здравословни проблеми.  

Основните целеви групи родители (на деца от 0 до 7 г.) са:  

- Родители от уязвими етнически групи, в частност ромската общност;  
- Родители, получаващи социални помощи;  

- Безработни родители;  

- Родители на 3 и повече деца;  
- Самотни родители;  

- Бъдещи родители от уязвими групи;  

- Родители (най-вече майки) в рискова възраст;  
- Родители без или с ниско образование;  
- Родители, живеещи в лоши жилищни условия;  
- Родители, които не полагат достатъчна грижа за децата си (регистрирани в полицията 
и Дирекции „Социално подпомагане” на АСП);  

- Родители на деца с увреждания;  
- Родители на деца със здравословни проблеми;  

- Здравно неосигурени родители;  

- Родители на деца във висок риск (забавяне в развитието и др.).  

 

За да могат да се предоставят тези услуги се дава възможност и за инвестиции в 
ремонтни и строителни дейности, оборудване и материали, както и обучение за 
персонала и доставчиците. Основните изисквания за инфраструктурната част на проекта 
са:  

- Да бъдат изрично разрешени от местните власти и да са насочени към сгради или земя - 
държавна или общинска собственост. 

- Да са обвързани с ангажимент от страна на общината за запазване на услугите в 
реконструираната или новата сграда за срок не по-малко от 10 години и да включват 
съфинансиране на разходите за инфраструктура. 

 

Проектът на Община Враца предвижда създаване на Общностен център за деца и семейства, 
който е форма за интегрирано предлагане на услугите по проекта. В основата на тази услуга е 
предлагането на всички или 70 % от услугите по проекта за всички целеви групи деца от 0 до 7 

г. и техните родители. В центъра ще предоставяме всички консултативни и подкрепящи услуги, 

ще се създадат кабинети за здравна консултация, центровете за ранна интервенция на 
уврежданията и т.н. 

 

Общински съвет – Враца прие решение за кандидатстване на общината по Проект за 
социално включване ма МТСП, с което декларира,че: 

1. Дава съгласие за изпълнение на проекта в случай, че той бъде финансиран. 

2. Дава съгласие втория етаж от сградата на бившето начално училище 
„П.Р.Славейков”, находяща се в гр. Враца, кв. 302, у.п.и. I, пл. N 807, бул. „Втори 



юни” N 60 , Акт N 889 за публична общинска собственост, да се използва за 
нуждите на Общностен център за деца и семейства за интегрирано предлагане на 
услугите по проект „СТИМУЛ - Социални, трайно интегрирани, местни услуги за 
личността” на Община Враца. 

3. Дава съгласие за извършване на ремонтни дейности в сградата на бившето начално 

училище „П.Р.Славейков”, находяща се в гр. Враца, кв. 302, у.п.и. I, пл. N 807, бул. 

„Втори юни” N 60, която е публична общинска собственост (Акт 889). 

4. Дава съгласие за поемане на ангажимент от общината за осигуряване на 
устойчивост на услугите чрез тяхното поддържане за срок не по-малко от 10 години 

след приключване на проекта. 
5. Дава съгласие за съфинансиране на разходите за:  
Изготвяне на Анализ на настоящата ситуация и оценка на 
потребностите на общината 

2500 

Изготвяне на идеен инвестиционен проект 17400 

Изготвяне на подробен  работен инвестиционен проект 11520 

Авторски надзор на проекта 600 

Местен инвеститорски контрол на проекта 1200 

Независим строителен надзор 6000 

Други   9000 

Общо, в лв. 48220 

 

 Към докладната записка проектите  за решение  са  следните: 

 

 1/  

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) взе решение 

1. Отменя Решение 52/10.03.2008 г. на Общински съвет Враца в частта, в която е 
предоставен втория етаж на сграда (бившето НУ „П.Р.Славейков”), находяща се в 
гр. Враца, кв. 302, у.п.и. I, пл. N 807, бул. „Втори юни” N 60 на Център за работа с 
деца. 

2. Дава съгласие втория етаж от сградата описана в т.1 да се използва за създаване на 
Общностен център за деца и семейства за интегрирано предлагане на услугите по 

проект „СТИМУЛ - Социални, трайно интегрирани, местни услуги за личността” на 
Община Враца. 

3. Дава съгласие за извършване на ремонтни дейности в описаната в т.1 сграда, по 

проект „СТИМУЛ - Социални, трайно интегрирани, местни услуги за личността” на 
Община Враца. 

 

 



2/ Общинският  съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА) реши: 

 

Дава съгласие за изпълнение на проект „СТИМУЛ - Социални, трайно интегрирани, 

местни услуги за личността” на Община Враца, в случай, че той бъде финансиран. 

3/ Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА) реши 

Дава съгласие за съфинансиране на разходите по проект „СТИМУЛ – Социални, 

трайно интегрирани, местни услуги за личността” на Община Враца, както следва:  
 

Изготвяне на Анализ на настоящата ситуация и оценка на потребностите на 
общината 

2500 

Изготвяне на идеен инвестиционен проект 17400 

Изготвяне на подробен  работен инвестиционен проект 11520 

Авторски надзор на проекта 600 

Местен инвеститорски контрол на проекта 1200 

Независим строителен надзор 6000 

Финансов принос 60 000 

  

Общо, в лв. 99 225 

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

общинска собственост за нуждите на Народно читалище “Фар 1930” с.Паволче  

В общинска администрация чрез кмета на с. Паволче е постъпила молба от 
настоятелството на Народно читалище „Фар 1930” с. Паволче за предоставяне за ползване  на   
две помещения за нуждите на читалището. Към молбата са приложени Удостоверение за 
вписване в регистъра на народните читалища под № 1967/12.04.2010 год. и Решение 
№33/29.03.2010 г. на Врачанския окръжен съд за вписване в регистъра на юридическите лица с 
нестопанска цел.Читалището ползва  две малки  помещения в сградата на кметството,  които са 
недостатъчни за нормалната му дейност. НЧ “Фар” е едно от читалищата, одобрени за участие в 
Програма “Глобални  библиотеки- България”- етап 2010. Общинският съвет със свое решение 
№538 от Протокол №43/22.12.2009 год. одобри участието на Община Враца като партньор на 
местно ниво в Проект № 00071115 – Програма “Българските библиотеки- място за достъп до 

информация и комуникация за всеки”. За  по-добра работа по програмата и  обслужване на 
читателите е необходимо предоставяне на две помещения в Сградата за нови социални услуги 

/пристройка към съществуваща сграда на кметството/, построена през 2009 година. Съгласно 

чл.12, ал.3 от ЗОС  имотите и вещите - общинска собственост, които не са необходими за 
нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна 



издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на 
бюджетна издръжка или на техни териториални структури. По смисъла на чл.2 от ЗНЧ 

народните читалища са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни 

сдружения в населените места, които изпълняват и държавни  културно-просветни задачи. 

Читалищата са юридически лица с нестопанска цел. Съгласно чл.21, т.3 и чл.22 от ЗНЧ, като 

юридически лица с нестопанска цел те се финансират от общинския и държавния бюджет. От 
представените документи - Удостоверение за вписване в регистъра на народните читалища под 

№ 1967/12.04.2010 год. и Решение №33/29.03.2010 г. на Врачанския окръжен съд за вписване в 
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Народно читалище „Фар 1930” отговаря на 
предвидените в закона изисквания, поради което предлагам да му бъдат предоставени за 
безвъзмездно ползване две помещения от  Сградата за нови социални услуги - публична 
общинска собственост АПОС №1724/04.06.2010 г. Предоставянето за безвъзмездно ползване на 
гореописаният общински имот да стане по предвидения в ЗОС ред – чл.12, ал.3 и ал.4 във 
връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата  за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество, тъй като считам, че в случая не са налице предпоставките на § 4, ал.1 от 
ПЗР на ЗНЧ  /На народните читалища по реда на Закона за държавната собственост и Закона за 
общинската собственост безвъзмездно се отстъпва право на ползване върху сградите и другите 
недвижими имоти, предоставени им до влизане в сила на този закон от държавата и 

общинските органи за читалищни нужди/. Предоставянето  за безвъзмездно ползване да се 
извърши за срок от 5 години за цели  и дейности предвидените в чл.3 от ЗНЧ, при спазване на 
регламентираните ограничения. Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 

чл.12, ал.3 и ал.4 от ЗОС, чл.14, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество и чл.2 от ЗНЧ реши: 

1. Предоставя за безвъзмездно ползване на Народно читалище „Фар 1930” с. Паволче 
две помещения на първия етаж на Сградата за нови социални услуги, записани в скицата на 
сградата - извадка  от регулационния план на с. Паволче като помещение №2 –зала за 
занимания по интереси -21.4 м2   и помещение  №3– интернет клуб-информационен център – 

33.2 м2 и прилежащия му офис- картотека от 3.8 м2  публична общинска собственост АПОС  

№1724/04.06.2010 г.  находяща се в с.Паволче, кв.23 УПИ І-169. 

2. Предоставянето за безвъзмездно ползване да се извърши за срок от 5 години за цели и 

дейности, предвидени в чл.3 от ЗНЧ, при спазване на регламентираните ограничения. 

3. Възлага на Кмета на Община Враца да извърши предвидените в ЗОС действия  във 
връзка с изпълнение на настоящето решение. 

 18. Прекратяване договора с ликвидатора на „Паркинги и гаражи – Враца” ЕООД 

/в ликвидация/ и избор на нов ликвидатор. 

С Решение № 772  по Протокол № 61/30.09.2010  г. на Общински съвет – Враца е дадено 

съгласие за прекратяване на „Паркинги и гаражи - Враца” ЕООД. За ликвидатор на 
дружеството е избрана г-жа Ваня Христова Григорова. Г-жа Григорова е подала заявление до 

Общински съвет - Враца за прекратяване договора за възлагане на ликвидацията по взаимно 

съгласие. Общински съвет на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА реши: 



1.Дава съгласие за прекратяване на договора за възлагане на ликвидацията на „Паркинги 

и гаражи - Враца” ЕООД с ликвидатора г-жа Ваня Христова Григорова и освобождава същата 
от отговорност. 

2.Възлага на Кмета на Община Враца да прекрати договора за възлагане на 
ликвидацията с г-жа Ваня Христова Григорова по взаимно съгласие на страните. 

3.Избира за ликвидатор на „Паркинги и гаражи - Враца” ЕООД /в ликвидация/  г-жа 
Хари Стефанова Лазарова и определя месечно възнаграждение в размер на 500,00 лева месечно. 

4.Възлага на ликвидатора да разработи Програма за изпълнение на процедурата по 

ликвидация на „Паркинги и гаражи - Враца” ЕООД /в ликвидация/. 

5.Възлага на ликвидатора на дружеството да извърши необходимите действия по 

регистрация на настоящото решение в Търговския регистър при Агенция по вписванията. 

6.Утвърждава Договор за възлагане на ликвидацията на определения ликвидатор. 

7.Възлага на Кмета на Община Враца да сключи договор за възлагане на ликвидацията 
на  „Паркинги и гаражи - Враца” ЕООД /в ликвидация/ с избрания от Общински съвет – Враца 
ликвидатор. 

19. Откриване процедура по провеждане на публичен подбор за избор на управител 

и възлагане управлението на „ДКЦ-І” ЕООД – Враца. 

Във връзка с изтичане срока на договора за управление /12.02.2011 г./  на управителя на 
„ДКЦ І” ЕООД - Враца, следва да бъде обявен конкурс за възлагане управлението на 
общинското лечебното заведение. Направен е Проект за решение за обявяването на конкурс, 
съгласно Закона за лечебните заведения, Наредба № 9 от 26.06.2000 година на МЗ  и Наредбата 
за реда за упражняване на правата на собственост на Община Враца в търговските дружества. 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.3, ал.1 от Наредба № 

9/26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на 
лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и във връзка с чл..63, ал.3 от Закона за 
лечебните заведения реши: 

І.Обявява конкурс за избор на управител и възлагане управлението на “ДКЦ І”ЕООД - 

Враца при следните условия: 

 1.срок на договора -3 години; 

 2.място на изпълнение на задълженията: „ДКЦ І”ЕООД - Враца. 

 ІІ.До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания: 

 1.притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина и 

квалификация по здравен мениджмънт или образователно-квалификационна степен „магистър” 

по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен 

мениджмънт или по икономика на здравеопазването; 



 2.имат най-малко 5 години трудов стаж като лекар или икономист; кандидатите, 
притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина да имат 
придобита основна специалност; 

 3.не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, 

освен ако са реабилитирани. 

ІІІ.Необходими документи, място и срок на подаването им: 

 1.Заявление за участие в конкурса-свободен текст; 

 2.Автобиография - Europass формат; 

 3.Заверени /собственоръчно/ копия от: 

 3.1.Диплома за завършено висше образование с образователно-квалифи-кационна степен 

„магистър” по медицина; 

 3.2.Документ, удостоверяващ придобита специалност; 

 3.3.Документ за придобита квалификация по здравен мениджмънт; 

/удостоверява се с документите, посочени в Параграф 3 от Заключителните разпоредби на 
Наредба № 9/26.06.2000 г./ 

  

3.4.Диплома за завършено висше образование с образователно-квали-фикационна степен 

„магистър” по икономика и управление с призната спе-циалност по медицинска информатика и 

здравен мениджмънт или по ико-номика на здравеопазването; 

3.5.Квалификацията по здравен мениджмънт може да се удостовери с документите, 
посочени в §3, т.1-4 от Заключителните разпоредби на Наредба № 9/26.06.2000г. на 
Министерство на здравеопазването; 

 4.Документи, удостоверяващи наличието на минимум пет години трудов стаж като 

лекар или икономист с призната специалност по медицинска информатика и здравен 

мениджмънт или по икономика на здравеопазването;  

 5.Свидетелство за съдимост, с изрична отметка, че е предназначено за работа като 

Управител на лечебно заведение; 

          6.Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период – 

писмена разработка; 

           7.Медицинско удостоверение за работа; 

           8.Фотокопие на лична карта;   

           9.Декларация - свободен текст по чл. 27 от Наредбата за реда за упражняване на правата 
на собственост на Община Враца в търговските дружества;  



            10.Декларация за запознаване с условията за провеждане на конкурс за лечебно 

заведение /свободен текст/, определени в настоящето решение, в Наредбата за реда за 
упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества и Наредба № 

9/26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на 
лечебни заведения.  

Комисията има право да извършва проверки на истинността на декларираните 
обстоятелства и представените документи. 

 ІV.Изисквания към писмената разработка: 

 Да съдържа Програма за развитието и дейността на „ДКЦ І”ЕООД-Враца за тригодишен 

период с обем до 40 /четиридесет/ машинописни страници - в три екземпляра.  

За подготовка на разработките всеки кандидат има право да получи необходимата му 

информация чрез „ДКЦ І”ЕООД-Враца. 

 V.Тема на събеседването: 

 Писмената разработка, представена от кандидата, познаването на нормативната уредба в 
областта на здравеопазването, комуникативни и организациоони способности, способността за 
обективна  преценка. 

VІ.Условия, ред и срок за подаване на документите и писмената разработка: 

 1.Документите по р-л ІІІ се подават лично или чрез пълномощник в непрозрачен, 

запечатан плик в Център за обслужване на граждани в Общинска администрация – Враца, всеки 

работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00. до 17.00 ч. В едномесечен срок от публикуване на 
обявата за публичния подбор на Сайта на Община Враца, на таблото за информация в Община 
Враца и в един местен ежедневник.   

2.Писмената разработка се подава едновременно с документите по р-л ІІІ в отделен 

запечатан непрозрачен плик. 

3.Подаването на заявленията с необходимите документи и разработката се завежда в 
специален регистър по реда на тяхното постъпване. За всяко подадено заявление се издава 
удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.  

4.При явяване пред комисията всеки кандидат представя освен документ за самоличност 
и издаденото му удостоверение. 

VІІ.Етапи на конкурса: 

 1.І-ви етап проверка на съответствието на представените документи с предварително 

обявените изисквания; 

 2.ІІ-ри етап - отваряне и оценяване на представените от кандидатите на Програма за 
развитието и дейността на „ДКЦ І”ЕООД-Враца; 

 3.събеседване с допуснатите кандидати. 



 VІІІ.Дата, час и място на провеждане на конкурса: 

 Конкурсът ще се проведе в заседателната зала на Община Враца с начало  10.00 часа на 
25.01.2011 г., като при необходимост конкурсът продължава на следващия работен ден от 10.00 

ч. 

 ІХ. Допускане до отделните етапи на конкурса 

До отделните етапи на конкурса кандидатите се допускат съгласно условията на 
Наредба № 9/26.06.2000 г. 

 Х.Комисия за организиране и провеждане на конкурса в състав: 

 Председател : 1.д-р М.Шарков        – зам .кмет; 

 Секретар:       2.....Петко Пешлейски – общински съветник;  

  Членове :        1.Радка Тошева............ - общински съветник; 

                 2................................. - ..................................; 

                                      3..Румен Антов...............................  - юрист. 

                               

 Резервни членове: 1..Десислава Димитрова.... - общински съветник ; 

                                               2...Владимир Христов.....  – юрист; 

              3.................... - ................................. 

 ХІ.Решението да бъде публикувано в един национален и един местен вестник в 3-дневен 

срок от изготвяне на протокола от заседанието на Общински съвет – Враца. 

 ХІІ.Възлага на Кмета на Община Враца да предприеме всички необходими действия във 
връзка с провеждане на процедурата и организационно-техническото й обезпечаване. 

 XIII. Утвърждава договор за възлагане на управлението на „ДКЦ I” ЕООД. 

 

20. Отпускане на еднократна финансова помощ на Вергиния Петрова Ненкова, 

ЕГН:3503062036, с адрес: гр.Враца, ул. „Братя Миладинови” № 10, вх.Б, ап.35. 

Решението беше отхвърлено. 

 

21. Отпускане на еднократна финансова помощ на Данка Дунова Коцева, ЕГН: 

3612141912, с адрес: гр.Враца, ул. „Леонова” № 60, вх.А, ап.2. 

Решението беше отхвърлено. 



22. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и 

реда за управление и разпореждане с общински жилища (Приета с Решение №311 по 

Протокол №27/29.01.2010г. от Общински съвет – Враца, изм. и доп. с Решение №700 

/29.06.2010г.) 

Неизпълнението на очакваните приходи от разпореждането с общински жилища през 
2010г. е около 400 000 лева.(при предвидени за продажба 35 броя жилища и заявен интерес на 
стойност 600 000 лева до момента са продадени 13 броя жилища на стойност 199 000лева). 
Основната причина за това са изискванията към желаещите да закупят общинско жилище, 
съгласно чл.41, т.3 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински 

жилища, а именно „да отговарят на условията за настаняване в общинско жилище”. Това 
означава наред с другите изисквания да представят и удостоверение за постоянен адрес, 
настоящ адрес и месторождение от Агенцията по вписване за липсата или наличието на 
прехвърлителни сделки за всички членове на семейството. Най-честите случаи на неизпълнение 
на това изискване е прехвърлянето от родителите на един член от семейството на част от имот в 
някое от селата на общината или продажба на наследствена земя. Ето защо предлагам следните 
изменения и допълнения на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с 
общински жилища в посока либерализация: 1.Чл.41, т.3 да се продължи с текста „ като в 
изискването по чл.4, ал.1, т.1 и т.2 вместо текста „Община Враца” се запише текста „град 

Враца”. По този начин притежаването на част от имоти в селата няма да е пречка за 
закупуването на общински жилища Освен това ще се избегне парадоксът: „Кандидатът за 
закупуване на общинско жилище, ако не бъде одобрен, поради досегашните изисквания на 
чл.41, т.3, следва автоматично да бъде изгонен от жилището”.  Опасенията, че собственици на 
големи недвижими имоти от селата Згориград, Паволче, Челопек и т.н. ще се сдобият с такива 
жилища са несъстоятелни поради съществуването на чл.4, ал.5, който изисква закупуващите да 
„не притежават друго имущество (парични средства по влогове, акции, дивиденти, моторни 

превозни средства, земеделски земи, гори и др.имоти) на обща стойност по-голяма от 2/3 от 
средната пазарна цена на жилището. 2.Чл.4, ал.1, т.6 също следва да се актуализира. 
Ограничението за 1,5 минимална работна заплата (МРЗ) за едночленно семейство, 1,25 МРЗ за 
двучленно семейство и 1МРЗ за три и по-голям брой членове на семейството следва да се 
промени: 

 - за едночленно семейство – 2 МРЗ; 

 - за двучленно семейство – 1,5 МРЗ; 

 - за три и повече членове в семейство – 1,5 МРЗ. 

 Общинският съвет на основание чл. 45а от ЗОС и чл.21, ал.2 от ЗМСМА прие Наредба за 
изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с 
общински жилища, както следва: 

1.Чл.41, т.3 допълва  с текста „ като в изискването по чл.4, ал.1, т.1 и т.2 вместо текста 
„Община Враца” се запише текста „град Враца” и придобива следния вид „Отговаря на 
условията за настаняване в общинско жилище, съгласно тази Наредба като в чл.4, ал.1, т.1 и т.2 

вместо текста „Община Враца” се запише текста „град Враца”. 



2.Чл.4, ал.1, т.6 се променя като 1,5 минимална работна заплата (МРЗ) за едночленно 

семейство се заменя с 2,5 МРЗ и 1,25 МРЗ за двучленно семейство се заменя с 2 МРЗ и 

придобива следния вид: „Да имат среден месечен доход (за една година назад) на член от 
семейството до 2,5 минимални работни заплати за едночленните семейства и до 2 минимални 

работни заплати за двучленните, тричленните и с по-голяма численост семейства”. 

 

В т. разни бе внесена декларация от общинския съветник Васил Драганов защита на 
поделение 52380 във Враца и беше подкрепена от всички общински съветници. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Н. Гетова  
 МДПВО Община Враца 


