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ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА НА 16 НОЕМВРИ 2010 Г. 

 

 

1.Питания 

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

 

2. Актуализация на Програма за приватизация за 2010 г. 

  Докладва: Мария Петрова 

 Общински съветник 

 

На основание чл.6, ал. 2 и във връзка с чл.1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК Общинският съвет взе 
следното решение: 

1. Изключва от Програмата  за приватизация за 2010 год. следните обекти: 

1.1. Поземлен имот с идентификационен № 12259.1020.295 по кадастралната карта на 
гр.Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43/16.09.2005г. на изпълнителния директор на АК, 

изменена със Заповед  № КД-14-06/27/13.02.2007г. на Началника на СК – Враца  с площ от 
1 619,00 кв.м. заедно с построените в него сграда с идентификационен № 12259.1020.295.1 

със застроена площ 427,00 кв.м. и сграда – пристройка идентификационен № 

12259.1020.295.2 със застроена площ 60,00 кв.м. находящи се на ул. „Тодор Балабанов” № 1  

в гр. Враца (УПИ ХІ, зона – втора, кв. 141 по плана на ЦГЧ ) с АОС – частна № 

1181/15.02.2007г.; 

1.2. Поземлен  имот с ид.№ 12259.727.14 по кадастрална карта на гр. Враца в  местността 
“Гладно поле” с площ от 9 326 кв.м., с АОС – частна № 1031/19.07.2006г.   

1.3. Поземлен  имот с ид. 12259.727.15 по одобрена кадастрална карта в землището на 
гр.Враца, м. “Гладно поле” от 41 001 кв.м. с АОС – частна № 1030/19.07.2006г.     

1.4. Незастроен УПИ, отреден за обществено строителство находящ се в гр. Враца, 
хранително вкусова зона, УПИ ХІ, кв. 254, п.и. с идентификатор 12259.1008.213 с площ  

3 339 м2  и АОС – частна № 972; 

2. Включва в Програмата  за приватизация за 2010 год. следния обект: 

Незастроен урегулиран поземлен имот с ид. № 12259.727.21 с площ 25 319 кв.м. в местността 
„Гладно поле”, съгласно скица  №4965/11.11.2010г. и АОС – частна № 1828/11.11.2010г., 

3. Допълване Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 

през 2010г., относно разпореждане с недвижими имоти частна общинска собственост, 

находящи се на територията на Община Враца. 

Докладва: д-р Костадин Шахов 

Кмет на Община Враца 

 

Общинския съвет прие експертна оценка от м.11.2010 г. на лицензиран оценител  

инж. Лариса Ангелова, относно пазарната стойност на недвижими имоти и на основание чл.8 

ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва списъка в Програмата за управление и 
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разпореждане с имоти–общинска собственост през 2010 г. на имотите предвидени за 
разпореждане, както следва:  

 

 

 

№  

 

Вид  на  имота Местонахождение 
Акт 
за 
ОС  

Площ 

на имота 

 в  м2 

Пазарна 
стойност  

 в  лв. 

 без ДДС 

1. 

Незастроен 

урегулиран 

поземлен имот,  

За промишлена и 

складова дейност 

гр. Враца, м.”Гладно поле” 

п.и. с идентификатор 12259.727.22  

по Кадастралната карта 

УПИ ІІ в кад.район 727 по ПУП 

/ПРЗ/, одобрен със Заповед №2111 

от 28.10.2010 г. 

1827 

 

25 008 м2 

 

500 

160.00 

 

 

На основание разпоредбите на чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.35 ал.1 от Закона за общинската 
собственост във връзка с чл.35 и чл.51 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС Враца -  възлага на Кмета на Община 
Враца да извърши продажба на имота по т.1 след провеждане на публично оповестен търг с 
тайно наддаване, с първоначална тръжна стойност на имота одобрената в т.1. 

 

 

4.Изменение на бюджета на Община Враца за 2010г. 

Докладва: д-р Костадин Шахов 

Кмет на Община Враца 

 

Общинските съветници приеха изменение по бюджета на Община Враца, както следва: 

 

 

         1. Приходи разпределени съгласно Приложение № 1,  в размер 
на         

51 354 500 лв. 

         1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности, 35 831 618 лв. 

в това число :  

         1.1.1. Обща  субсидия за държавни дейности 30 733 748 лв. 
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         1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи 104 618 лв. 

         1.1.3. Други целеви трансфери 1 328 971 лв. 

         1.1.4. Възстановени трансфери -52 110 лв. 

         1.1.5. Трансфери 691 971 лв. 

         1.1.6. Операции с финансови активи и пасиви 2 939 535 лв. 

         1.1.7. Неданъчни приходи 84 885 лв. 

         1.2. Приходи за местни дейности и дофинансиране,  15 522 882 лв. 

в това число :  

         1.2.1. Данъчни приходи 3 111 750 лв. 

         1.2.2. Неданъчни приходи 6 074 882 лв. 

         1.2.3. Трансфери за местни дейности 2 265 900 лв. 

         1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи  3 683 982 лв. 

         1.2.5. Трансфери - 114 045 лв. 

         1.2.6. Временни безлихвени заеми 2 000 000 лв. 

         1.2.7. Операции с финансови активи и пасиви                            - 1 499 587 лв. 

  

 

На заседанието беше прието уточнението, че финансирането на общинските предприятия се 
осъществява от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити, като източници на приходи 

са целеви средства от общинския бюджет и приходите, администрирани от общинските 
предприятия. Общинските предприятия като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити 

прилагат “бюджетни сметки”, като финансово-правна форма, чрез която се регламентират 
бюджетните разходи, които дадена бюджетна единица може да извършва за съответната година  
/§ 1, т. 8 от преходните разпоредби на Закона за устройството на държавния бюджет. Утвърдени 

бяха промените в актуализираната годишна програма за капиталови разходи общо в размер на 

           2. Разходи разпределени по параграфи и функции, съгласно 
Приложения № № 2 и 3, в размер на         

51 354 500 лв. 

от които за :  

           държавни дейности                36 768 320 лв. 

           в това число : дофинансиране 936 702 лв. 

           местни дейности 14 586 180 лв. 
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6 033 217 лв., отразени в Приложение №4.Общински съвет – Враца задължи кмета да разпредели 

актуализирания бюджет на Община Враца за 2010 г. по пълна бюджетна класификация и по 
тримесечия. 

5.Компенсирани промени в разчета на средствата, предоставени от Републиканския 

бюджет като целева субсидия за капиталови разходи на Община Враца за 2010г. и от фонд 

за инвестиции и дълготрайни активи. 

Докладва: д-р Костадин Шахов 

Кмет на Община Враца 

 

Общинските съветници приеха промените по обекти и стойности на капиталовите разходи по 
приложена Справка за извършени корекции в средствата, предоставени като целевата субсидия 
за капиталови разходи за 2010 г., съгласно изискванията на Министерство на финансите. На 
заседанието също така беше прието преструктуриране на Програмата за капиталови разходи в 
частта финансирана със средства от Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи чрез 
намаляване и пренасочване на 80 000лв., средства разчетени за ремонт на ритуално – обредна 
зала в : 

- Ремонт на общежитие в кв. Кулата                                             -20 000лв. 

- Ремонт мост с. Горно Пещене                                                     -10 000лв. 

 - Вертикални планировки на междублокови пространства        -40 000лв. 

- Доставка и монтаж отоплителен котел у-ще с. Баница            -10 000лв. 

Приложение: Справка за извършени корекции в целевата субсидия за капиталови разходи за 
2010 г. 

6.Споразумение за сътрудничество между Община Враца, Министерство на културата, 

Програма на ООН за развитие /ПРООН/ и читалищата от Община Враца, отчет за 

изпълнение на програмата и упълномощаване за подписване на споразуменията за 

сътрудничество между Община Враца, Министерство на културата, ПРООН, читалищата 

от Община Враца, одобрени от Програма “Глоб@лни библиотеки- България”, целеви 

библиотеки за етап 2010. 

Докладва: д-р Костадин Шахов 

Кмет на Община Враца 

 

Общинските съветници потвърдиха участието на Община Враца като партньор на местно 
ниво в Проект № 00071115 – Програма “Българските библиотеки- място за достъп до 
информация и комуникация за всеки” в Етап 2010 и Етап 2011.Одобрен беше и текста на 
Споразумението за сътрудничество по програмата, съгласно приложение №1, неразделна част от 
настоящото решение. Упълномощава се кмета на общината да подпише споразуменията за 
сътрудничество между Министерство на културата, Програмата на ООН за развитие (ПРООН), 

Община Враца, Народно читалище “Светлина -1910” с. Баница и Народно читалище “Отец 

Паисий-1927” с. Три кладенци - целеви библиотеки по Етап 2010. Общинските съветници 

задължиха кмета да информира периодично Общинския съвет за изпълнението на програмата на 
местно ниво и възложи контрол по изпълнение на настоящото решение на Постоянната комисия 
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по култура, културно историческо наследство и вероизповедания  към Общински съвет Враца. 
Препис от настоящото решение ще бъде представен на всяка страна по Споразумението за 
сътрудничество при неговото подписване. 

7.Общинска Програма за опазване на околната среда (2010-2014). 

Докладва: д-р Костадин Шахов 

Кмет на Община Враца 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.12 от Закона местното самоуправление и местната 
администрация /ЗМСМА/ и чл.79, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), 

Общински съвет – Враца утвърди Общинска програма за опазване на околната среда, за 

периода 2010 – 2014 г., която е разработена 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. Програмите по ал. 1 обхващат 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. 

 

 

 

8.Приемане на корекции на План-сметка за разходите за поддържане на чистотата, 

сметосъбирането и сметоизвозването за Община Враца до края на 2010г. 

 Докладва: д-р Костадин Шахов 

Кмет на Община Враца 

 
Общински съвет - Враца прие корекциите по План – сметка на разходите за поддържане на чистотата, 

сметосъбирането и сметоизвозването за Община Враца до края на  2010 г.съгласно Приложение № 1.  
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Приложение 1 

П Л А Н – С М Е Т К А 

за разходите по чл. 66, ал. 1 от  Закона за местните данъци и такси 

на Община Враца за 2010  година 

 

 

Дейности 

по чл.66 

 

 

Наименование на разходите 

Заложено 

по 

договор 

Проекто - размер 

за 2010 г  

. 

Разходи до 

31.10.2010г 

остатък 

 

 

Коригиран 

размер на 

разходите 

Oчаквани разходи 

към 31.12.2010 

1 2 3 4 5  6  

 Общо по т.1 и т.2 645 294,00 868 353,21 764 070,83 104 282,38 145 160,00 1 013 513,21 

по т. 1 За дейността поддържане на съдове за ТБО 58 838,40 79 175.8 63 758,22 15 417,58  79 175,80 

За дейността събиране и извозване на битови отпадъци 520 719,60 700 717.93 642349,93 58 368,00 145 160,00 845 877,93 

по т. 2 
За дейността допустими технологични операции по събиране и транспортиране на ТБО от 

специализирани съдове 
65 736 88 459.48 57 962,68 30 496,8  

 

88 459,48 

За дейността почистване на уличните платна, площадите, алеите,  

паркови и други територии предназначени за общ. ползване в, т.ч.: 

320 490,00 431 275.32 345 249,09 86 026,23  

 

 

431 275,32 

- ръчно лятно почистване 147 102,00 197 951.54 175 571,17 22 380,37   

- ръчно зимно почистване 138 098,40 185 835.54 122 189,68 63 645,86   

- машинно метене 35 289,60 47 488.24 47 488,24 0   

За дейността допустими технологични операции по почистване на улици и обществени 

места, в т.ч. : 
430 303,20 579 046,07 668 696,53 -89 649,86 175 225,40 

 

754 271,47 

по т. 4 

- машинно миене 85 020,00 114 409.01 86 654,10 27 754,91   
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- зимно машинно почистване 333 770,40 449 146  579 636,62 -130 490,62   

-За дейността допълнителни операции и изисквания 11 512,80 15 491.06 2 405,81 13 085,25   

 Всичко по Договор № 81 от 14.07.2006 г. 1 396 087,20 1 878 674.72 1 778 016,45 100 658,75  2 199 060 

        

По Договор № 102 от 21.09.2006 г. “Екопроект” ООД 381 672,00 606 528.00 368 232,29 238 295,71   

по т. 3 

Мониторинг  11 000.00 11 000,00 0   

 Всичко   617 528.00 379 232,29 289 918,12  617 528,00 

Съдове за съхранение на битови отпадъци  30 000.00 54 774,60 -24 774,60 24 774,6 54 774,60 

по т. 1 

Административно обслужване на такса за БО  50 000.00 50 000,00 0,00  50 000,00 

 За закупуване на сметосъбираща техника  0 0 0,00  0 

 Резерв за неотложни и непредвидени разходи  200 000.00 0 0,00  0 

 Всичко за дейността  2 776 202.72 2 262 023,34 314 179,86 345 160,00 2 921 362,6 
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9.Създаване на общинско предприятие „Обредни дейности”. 

 Докладва: д-р Костадин Шахов 

Кмет на Община Враца 

 

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 „Обредни дейности". 

1.2.Седалище гр. Враца, ул.”Георги Бенковски”, 21. 

1.3.Предмет на дейност: Управление и поддържане  на гробищни паркове и терени с прилежащите им сгради и съоръжения и обредните 
сгради на територията на град Враца. Организиране и извършване на услуги, свързани с радостните и траурни обреди. Осигуряване на 
съпътстващите ги стоки и аксесоари. Водене регистър на гробните места, събиране и отчитане на таксите за гробоползване по Закона за местните 
данъци и такси. Извършване на стопанска дейност във връзка с предмета на дейност на предприятието. 

2.Приема Правилник за дейността на Общинско предприятие „Обредни дейности". 

3.Приема Структура на общинското предприятие (Приложение № 2) и определя числен състав 13 бр., включително Директор. 

4.Предоставя за управление на Общинско предприятие „Обредни дейности" сграда с идентификатор 12259.1020.138.2, находяща се на 
ул.”Георги Бенковски”, 21. 

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 7 32 745 “Обредни домове и зали”. 

 7. Извършва промени по бюджета, както следва: 

7.1.Увеличава приходната част на бюджета, приходи с общински характер  по § 24-04 “Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и 

продукция” с 20 160лв. 

7.2.Отразява в приходната част на бюджета в намаление на § 37-01 „Внесен ДДС (-)” със знак (-) -3 360лв. за преводи на дължим ДДС. 

 7.3. Увеличава разходната част на бюджета, бюджетна дейност 7 32 745 “Обредни домове и зали”, разходи с общински характер съответно: 
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§ 01-01 „Заплати на персонала по трудови правоотношения” 9 400 лв. 

§ 02-02 „За персонал по извънтрудови правоотношения” 841 лв. 

§ 02-05 „Изплатени суми за СБКО” 282 лв. 

§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО” 920 лв. 

§ 05-60 „Здравно-осигурителни вноски от работодатели” 452 лв. 

§ 05-80 „Вноски за ДЗПО” от работодатели” 264 лв. 

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

§ 10-15 „Материали” 1 700 лв. 

§ 10-16 „Вода, горива и енергия” 1 050 лв. 

§ 10-20 „Разходи за външни услуги” 1 400 лв. 

§ 10-62 „Разходи за застраховки” 91 лв. 

с които да се осигурят плановите разходи с общински характер в дейност 7 32 745 “Обредни домове и зали”.  

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

Приходи от продажба на услуги, § 24-04:                                                                       20 160 лв. 

Внесен ДДС (-) , § 37-01:                                                                                                   - 3 360 лв. 

Общо:                                                                                                                                   16 800 лв. 

7.5. Утвърждава бюджетна сметка за разходи с общински характер в дейност 7 32 745 

“Обредни домове и зали” в размер на 16 800 лв., съответно: 

§ 01-01 „Заплати на персонала по трудови правоотношения” 9 400 лв. 
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§ 02-02 „За персонал по извънтрудови правоотношения” 841 лв. 

§ 02-05 „Изплатени суми за СБКО” 282 лв. 

§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО” 920 лв. 

§ 05-60 „Здравно-осигурителни вноски от работодатели” 452 лв. 

§ 05-80 „Вноски за ДЗПО” от работодатели” 264 лв. 

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

§ 10-15 „Материали” 1 700 лв. 

§ 10-16 „Вода, горива и енергия” 1 050 лв. 

§ 10-20 „Разходи за външни услуги” 1 400 лв. 

§ 10-62 „Разходи за застраховки” 91 лв. 

       8. Утвърждава месечен планов фонд за заплати за 2010 година в дейност 7 32 745 “Обредни домове и зали”  в размер на 4 700 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 „ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ” 

 

РАЗДЕЛ І 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1.Този правилник урежда статута, дейността и управлението на Общинско предприятие  „Обредни дейности”. 
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Чл.2.Общинско предприятие  „Обредни дейности” 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  „Обредни дейности” 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  
„Обредни дейности”.  

      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, Наредба № 21 на Министерство на здравеопазването, ЗЛС, ЗГР, Семейния кодекс,  както и с актовете на Общински 

съвет – Враца. 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 

Чл.8.Общинско предприятие  „Обредни дейности” е с предмет на дейност: 

Управление и поддържане  на гробищни паркове и терени с прилежащите им сгради и съоръжения и обредните сгради на територията на град 
Враца. Организиране и извършване на услуги, свързани с радостните и траурни обреди, празници и церемонии. Осигуряване на съпътстващите ги 

стоки и аксесоари. Водене регистър на гробните места, събиране и отчитане на таксите за гробоползване по Закона за местните данъци и такси. 

Извършване на стопанска дейност във връзка с предмета на дейност на предприятието. 

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

с решение на Общински съвет - Враца. 

Чл.10.Общинско предприятие „Обредни дейности” извършва следните дейности: 
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1.извършва следните платени услуги на гражданите, свързани с радостните семейни обреди, празници и церемонии: 

а)ритуал при сключване на граждански брак в зала; 

б)изнесен ритуал при сключване на граждански брак; 

в)ритуал при делничен брак; 

г)ритуал „юбилейна сватба”; 

д)ритуал „именуване”; 

е)ритуал „честване на юбилей”;  

ж)осигуряване на фотограф и оператор; 

з)осигуряване на конферансие и DJ водещ на тържества; 

и)изработка на сватбени аксесоари; 

к)отдаване под наем на сватбени стоки и атрибути; 

л)осигурява покани, чаши, сувенири, украси и др. аксесоари; 

м)осъществява консултантски услуги за изработване на индивидуален сценарий за партита и тържества; 

2.извършва следните платени услуги на гражданите, свързани с тъжните семейни обреди и церемонии: 

а)изкопаване, спускане, заравяне и оформяне на гробно място, в т.ч. урново гробно място /урнополагане/; 

б)отваряне на стари гробове и ексхумация; 

в)събиране, пакетиране и дезинфекция на тленни останки и полагането им в гробно място; 

г)предоставяне на обредна зала за ползване от граждани; 

д)граждански ритуал при погребения и възпоменания; 

е)механично озвучаване на граждански ритуал при погребение; 
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ж)транспортиране на покойник; 

з)транспортиране на  ковчег на адрес; 

и)аранжиране и драпиране на ковчег; 

й)изработка на некролози;  

к)надпис на кръст и лента за венец; 

л)осигуряване на панели за гробници; 

м)монтаж на  панелни гробници; 

н)осигуряване керамични снимки за паметници; 

о)почистване и поддържане на гробни места еднократно и целогодишно; 

п)оформяне и циментиране на окологробно пространство; 

р)подравняване на гробно място; 

с)запълване на гробно място с пръст; 

т)издаване на разрешение за строителни и каменоделски дейности по гробните места; 

у)къпане, обличане и гримиране на покойници; 

ф)доставка на венци и цветя при погребения; 

х)осигуряване на раздавки за погребения; 

ц)осигуряване на автобус за погребения; 

ч)предлага ковчези, надгробни знаци и всички траурни потреби, свързани с погребенията и възпоменанията; 

3.извършва безплатни погребални услуги за граждани, които са самотни, бездомни, безпризорни, настанени в заведенията за социални 

услуги и регистрирани в службите за социално слаби по ред, определен от Общински съвет – Враца; 
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4.определя ден, час и място за погребение; 

5.завежда гробищен регистър; 

6.събира откупки (такси) за гробни места по ЗМДТ; 

7.почиства, поддържа и благоустроява гробищните паркове на територията на град Враца; 

8.организира или договаря производството и снабдяването на гражданите с необходимите реквизити, символи и потреби, свързани със 
семейните празници и обреди. 

РАЗДЕЛ ІІІ 

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ 

Чл.11.Общинското предприятие  осъществява  дейността  си  под наименованието  Общинско предприятие „Обредни дейности” 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. 



 15 

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

18.съгласува и разрешава ремонтно-строителните дейности, каменоделски работи и благоустрояване по гробните места, отсичането на 
храсти и дървета; 

 19.изготвя предложения чрез Кмета на Община Враца до Общински съвет – Враца за създаване на нови, разширяване и закриване на 
действащи гробищни паркове; 

 20.изготвя предложения чрез Кмета на Община Враца до Общински съвет – Враца за създаване /изграждане/ на урнови стени; 

 21.съставя актове, установяващи отделни нарушения по предоставените му пълномощия от Кмета на Общината. 

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. 
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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 социални и хуманитарни дейности 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  „Обредни дейности” 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  „Обредни дейности” за съответната година. 

Чл.29.Бюджетното финансиране включва разходи за издръжка на Общинско предприятие  „Обредни дейности” 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 „Обредни дейности” 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 „Обредни дейности” 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. 
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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. 

§2.Правилникът е приет от Общински съвет - Враца с Решение № .........по Протокол № ......... от .............. 

 

10.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот съставляващ - УПИ ІV-49, кв.4, с.Бели 

извор. 

Докладва: д-р Костадин Шахов 

Кмет на Община Враца 

 

Общински съвет - Враца прие експертна оценка от 20.10.2010 г. на лиц. оценител инж.Д.Върбанова, съгласно която пазарната стойност на 
общинската част от УПИ ІV-49, кв.4, с.Бели Извор, представляваща 744/1110 и.ч. от урегулирания поземлен имот, състоящи се от 744.00 м2 

незастроен терен придаващи се по регулация, съгласно план, одобрен със Заповед №540/10.06.1960 г., актувани с АЧОС №1815/08.10.2010 г., 
възлиза на 1 860.00 лв. без ДДС (словом: хиляда осемстотин и шестдесет  лева без данък добавена стойност) или по 2.50 лв./м2. 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.) се даде съгласие за продажба на общинската част от имота и 

възлага на Кмета на Община-Враца, да проведе процедура за прекратяване на съсобственост за недвижим имот УПИ ІV-49, кв.4, с.Бели Извор чрез 
продажба на общинската част от имота по одобрената  в т.1 цена. 

 

11.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот съставляващ - УПИ УПИ Х-357, кв.39, 

с.Паволче. 

Докладва: д-р Костадин Шахов 

Кмет на Община Враца 
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Общински съвет - Враца прие експертна оценка от 21.10.2010 г. на лиц. оценител инж.Лариса Ангелова, съгласно която пазарната стойност 
на общинската част от УПИ УПИ Х-357, кв.39, с.Паволче, представляваща 195/795 ид.ч. от урегулирания поземлен имот, състоящи се от 195.00 м2 

незастроен терен придаващи се по регулация, съгласно план, одобрен със Заповед №824/18.11.1981 г., актувани с АЧОС №1814/08.10.2010 г., 
възлиза на 2 830.00 лв. без ДДС (словом: две хиляди осемстотин и тридесет  лева без данък добавена стойност) или по 14.50 лв./м2. 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.) се даде съгласие за продажба на общинската 
част от имота и възлага на Кмета на Община-Враца, да проведе процедура за прекратяване на съсобственост за недвижим имот УПИ УПИ Х-357, 

кв.39, с.Паволче чрез продажба на общинската част от имота по одобрената  в  т.1 цена. 

 

12.Продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща  урегулиран поземлен имот – УПИ VІІ, кв.12, с.Паволче, в полза 

на собственика на законно построена в него жилищна сграда. 

Докладва: д-р Костадин Шахов 

Кмет на Община Враца 

 

Общински съвет - Враца прие експертна оценка от 21.10.2010 г. на лиц. оценител инж.Л.Ангелова, съгласно която пазарната стойност на 
земята, съставляваща УПИ VІІ, кв.12, с.Паволче, целият от 530 м2, актувана с акт за частна общинска собственост  №1813/07.10.2010 г., възлизаща  
на9 700.00 лв. без ДДС (словом: девет три хиляди седемстотин лева без данък добавена стойност) или по 18.30 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 възлага на Кмета на Община-Враца, да проведе процедура за продажба на земята, частна общинска собственост, съставляваща 
УПИ VІІ, кв.12, с.Паволче, в полза на собственика на законно построената в нея сграда, по одобрената  в т.1 цена. 

13.Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община Враца. 

Докладва: д-р Костадин Шахов 

Кмет на Община Враца 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка ал. 1, т. 13, във връзка чл. 20 от ЗМСМА и чл. 19 на Закона за управление на отпадъците Общински съвет – 

Враца прие на второ четене Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на община Враца.  
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НАРЕДБА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА И  УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ВРАЦА 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.1 /1/ Тази Наредба урежда екологосъобразното управление на битови, строителни и масово разпространени отпадъци, дейностите по тяхното 
изхвърляне, събиране, включително разделното, транспортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане, както и формите на контрол 
върху тези дейности. 

/2/Наредбата урежда обществените отношения, свързани с: 
1. поддържането и опазването на чистотата; 
2. управлението на битовите отпадъци /БО/; 

3. управлението на масово разпространените отпадъци /МРО/ в т.ч:  
а/ отпадъци от опаковки /ООп/;  

б/ негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/,  отработени моторни 

масла /ОММ/; 

в/ излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и излезли от употреба автомобилни гуми /ИУАГ/; 

4. управлението на строителните отпадъци.  

/3/ Наредбата определя и правата и задълженията на общинската администрация, и на лицата, при чиято дейност се образуват и/или третират 
отпадъци, във връзка с ежедневното поддържане и опазване на чистотата на местата за обществено ползване, сградите, дворовете и прилежащите 
територии. 

/4/ Наредбата определя вида на административните нарушения, които могат да бъдат извършени и размера на глобите/ санкциите, на които 
подлежат в тази връзка физическите и юридическите лица. 
/5/ Наредбата е задължителна за всички лица, които живеят или временно пребивават на територията на община Враца, както и за юридическите 
лица, осъществяващи дейност на нейна територия, независимо дали правят това, като регистрирани във врачански районен съд чрез свои поделения 
/клонове/. Разпоредбите на Наредбата са задължителни също така за организациите и учрежденията, развиващи дейност на територията на община 
Враца 
Чл.2. /1/ Притежатели на отпадъци са причинителите на отпадъци, както и лицата, в чието владение се намират те. 
/2/ Предаването и приемането на производствените, строителните и опасните отпадъци се извършват само въз основа на писмен договор. 
/3/ Третирането на опасни отпадъци се извършва от лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО или комплексно разрешително, издадено по 
реда на Закона за опазване на околната среда, съгласно чл. 22, ал.1 от Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр. 86 от 30.09.2003г. - ЗУО). 

/4/Притежателите на отпадъци по ал. 1 са длъжни: 

1. да изпълняват разпоредбите на националното и местното законодателство за третиране на различните по вид, произход и свойства отпадъци; 

2. да предприемат всички мерки за не смесване на опасни отпадъци с други отпадъци или на оползотворими отпадъци с неоползотворими; 

3 да организират безопасно съхраняване на отпадъците, за които няма подходящи средства за третирането им; 

4. при наличие на опасни отпадъци да определят отговорно лице и да създадат организация за безопасното им управление; 
5. да водят отчетност за отпадъците по реда, определен със ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; 
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/5/Притежателите на отпадъци ги предоставят за събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на лица, които имат право да 
извършват съответните дейности, или ги оползотворяват и/или обезвреждат сами в съответствие със ЗУО и настоящата Наредба. 
Чл.3. /1/ Когато причинителите на отпадъци са неизвестни, разходите по възстановяването на качествата на околната среда се поемат от лицата, в 
чието държане се намират отпадъците. 
/2/ Всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда и за разкриване на действителния причинител се възстановяват от него. 
/3/ Когато причинителят на замърсяване с неопасни отпадъци в имот частна собственост не бъде установен в срок от 30 дни, засегнатите от 
замърсяването физически лица могат да подадат молба до кмета на общината за отпускане на помощ за отстраняване на замърсяването.  
/4/ Отстраняването на нерегламентирани замърсявания в имоти държавна и общинска собственост се организира и провежда от общинската 
администраця със средства заделени за тази дейност по бюджета за съответната година.  
Чл.4. /1/ За услугите по събиране, транспортиране и обезвреждане в депа или други съоръжения за третиране на битовите отпадъци, както и за 
поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, юридическите и физически лица са длъжни да заплащат такса по реда, предвиден 

в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставени от Община Враца. 
/2/За обезвреждане и/или оползотворяване на строителни отпадъци притежателите им заплащат цена на услугата,  определена от общински съвет, 
съгласно чл.3 от Наредбата  за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от община Враца. 

 

ГЛАВА ВТОРА 

ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА 

 

Чл.5 /1/ За изпълнение на задълженията си по чл.16, ал.2 от ЗУО, Кметът на Общината сключва договори и възлага извършването на дейностите по 
управление на битовите отпадъци на лица по смисъла на чл. 12, ал. 6 от ЗУО, на които е предоставено право да извършват дейности по събирането, 
транспортирането, оползотворяването или обезвреждането им. 

/2/ Лицата, с които кметът на Общината е сключил договор по чл.1, изпълняват задълженията си в съответствие със сключения  договор. 
/3/ В договорите, отнасящи се до събирането и транспортирането на битовите отпадъци се определят конкретните задължения на изпълнителя във 
връзка с почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии, предназначени за обществено ползване. 
Чл.6. /1/ Кметът на общината утвърждава със заповед и връчва скици, с които се определят прилежащи към сградите площи, за които не е сключен 

договор по чл. 5 ал.3 от Наредбата и които следва да се почистват и поддържат от  собствениците и/или ползватели на сградите; 
/2/Скиците по ал. 1 се изготвят най-късно  два месеца от влизането в сила на настоящата наредба, като се актуализират своевременно при всяка 
настъпила промяна.  
/3/ Скиците по ал. 1 се връчват на редовно избраните управители/контрольори на сградите в режим на етажна собственост или на упълномощени  

лица и се предоставят за контрол на Директора на Инспектората, в 7 /седем/ дневен срок от влизането им в сила. 
Чл.7. /1/ Всички лица, собственици и ползватели на недвижими имоти или части от тях, са длъжни да почистват и поддържат чистотата в сградите, 
незастроените части от имотите /дворовете/ и определените прилежащи територии по чл. 6, ал.1,  да почистват тротоарите от сняг и лед, а така 
също и ледените висулки от сградите и да спазват регламентирания с настоящата наредба ред за третиране на всеки конкретен вид отпадък. 
/2/ Всички лица, собственици, ползватели и наематели на недвижими имоти, вкл. и на търговски обекти или части от тях, са длъжни да изхвърлят 
масово разпространените отпадъци /МРО/ и други рециклируеми отпадъци разделно на определените за тази цел места. 
/3/ В сградите, с режим на етажна собственост, за изпълнение на задълженията по ал. 1 отговорност носят техните редовно избрани 

домоуправители.  
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/4/ Почистването и поддържането на чистотата на части от тротоари, площади, улични платна и др. терени – общинска или частна собственост, 
ползвани за търговска дейност на открито, е задължение на ползвателите. 
/5/ Почистването и поддържането на чистотата, в т. ч. осигуряването на съответни съдове за отпадъци в паркове, градини и др. зелени площи 

/неразпределени като прилежащи територии  / е задължение на лицата, които ги стопанисват. 
/6/ Собственици, ползватели и наематели на недвижими имоти, намиращи се в райони без изградена градска канализационна система са длъжни да 
почистват попивните, изгребните или септичните си ями. 

Чл.8 /1/ На интернет – страницата на Община Враца се оповестяват данни за:   
1. Лицата по чл. 5, ал.1  от Наредбата с които са сключени договори/на които е възложено да извършват дейности по събирането на битовите 
отпадъци,  почистване на териториите, предназначени за обществено ползване и транспортирането им за последващо третиране и окончателно 
обезвреждане. Данните  включват: адрес, лице за контакт, телефон/факс/e-mail, на които могат да се подават сигнали, мнения и предложения, както 
и информация за  схемата на разположение на контейнерите за всеки обслужван район и за честота на събирането и транспортирането на БО; 

2. Лицата по чл. 5, ал.1  от Наредбата с които са сключени договори/на които е възложено да извършват дейности по оползотворяване и/или 

обезвреждане на отпадъците. Данните  включват: адрес, лице за контакт, телефон/факс/e-mail, на които могат да се подават сигнали, мнения и 

предложения. 
3. Лицата по чл. 13, ал.1, чл.16,т.2,4,5,6 и чл.21, ал.2 от Наредбата, с които са сключени договори за разделно събиране, транспортиране, 
последващо третиране и оползотворяване на МРО и други рециклируеми отпадъци, Данните включват: Адрес, лице за контакт, телефон/факс/e-

mail, на които могат да се подават сигнали, мнения, предложения и др.;  
 4. Лицата по чл.30, ал.7, от Наредбата, които извършват услуги по събиране и транспортиране на строителни отпадъци. Данните включват: Адрес, 
лице за контакт, телефон/факс/e-mail; 

5. Местата за обезвреждане на битови и строителни отпадъци на територията на общината. 
6. Местата за смяна на отработени моторни масла на територията на общината; Данните включват: Адрес, лице за контакт, телефон/факс/e-mail 

7.Стратегии, планове и програми свързани с управлението на отпадъците на Община Враца; 
/2/Информацията по ал. 1 се актуализира при всяка промяна. 
 

ГЛАВА ТРЕТА 

УПРАВЛЕНИЕ НА  БИТОВИ  ОТПАДЪЦИ /БО/ 

 

Чл.9. /1/ Кметът на общината осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лица по чл. 5, ал.1 от Наредбата.  
/2/Кметът на Общината: 
1. Планира, организира и контролира управлението на дейностите по отпадъците на територията на общината. 

2. Организира и контролира изпълнението на Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците в съответствие с изискванията на Закона за 

управление на отпадъците (ЗУО). 

3. Определя границите на районите, включени в системата на организирано сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане на чистотата, и честотата на 

сметоизвозване. 
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4. Определя маршрута за транспортиране на строителните отпадъци и излишните земни маси до съоръжението за третирането им. 

5. Отговаря за осигуряването на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други. 

6. Отговаря за събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им. 

7. Отговаря за почистването в т.ч. и от сняг на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за 

обществено ползване. 

8. Отговаря за избора на площадка, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на делата за битови и строителни отпадъци или на 

други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови или строителни отпадъци. 

9. Отговаря за разделното събиране на битови отпадъци, включително отпадъци от опаковки, като определя местата за разполагане на необходимите 

елементи на системата за разделно събиране и сортиране на отпадъците от опаковки. 

10. Отговаря за организирането и прилагането на система за разделно събиране на излезлите от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак. 

11. Отговаря за организирането на дейността по събирането и съхраняването на излезли от употреба моторни превозни средства на площадките за 

временно съхраняване. 

12. Отговаря за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища. 

13. Отговаря за определянето на места за смяна на отработени моторни масла и информиране на обществеността за това. 

14. Отговаря за определянето на места за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба батерии. 

15. Предлага за одобряване от Общинския съвет план-сметка за разходите по поддържане на чистотата и размер на таксите за битови отпадъци. 

16. Осигурява необходимите финансови средства за извършване на дейностите по поддържане на чистотата и контролира разходването им. 

17. В сътрудничество с бюрото по труда и службата по социално подпомагане разработва мерки за съвместно решаване на проблемите по третиране на 

отпадъците и чистотата на населените места. 

18. Организира дни за почистване на населените места с участието на гражданите, фирмите, обществените организации и други, като осигурява 

необходимите транспортни и технически средства. 

19. Контролира дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци и изпълнението на програмите за тяхното управление. 
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20. Обявява телефон, на който гражданите могат да сигнализират за нарушения и да правят предложения, свързани с дейностите по третиране на 

отпадъците и чистотата на населените места. 

/3/ Кметът на общината упълномощава длъжности и лица от общинската администрация за изпълнение на правата и задълженията си по ал. 1. 

Чл.10.  Лицата по чл. 5, ал.1 от Наредбата са длъжни да: 
1.събират и транспортират БО от районите, определени в договорите, като границите на районите за организирано сметосъбиране и сметоизвозване 
се определят ежегодно със заповед на кмета на Общината по реда на чл. 63, ал.2 от Закона  за местните данъци и такси  (ЗМДТ).   

2. поддържат съдовете за БО в добро техническо състояние и естетичен вид и ги дезинфекцират най-малко два пъти годишно. 
3. извозват БО за предварително третиране, оползотворяване,  и/или обезвреждане само на определеното от Общината депо или на други 

инсталации и съоръжения. 
4. почистват местата, и около тях, на които са разположени съдовете за събиране на БО и уличното платно от разпилени при товаренето  отпадъци. 

5. след натоварването на БО в специализираните автомобили, връщат съдовете  на определените за тях места.  
6. всяка година в срок до 31 март представят на кмета на Общината екземпляр от годишния си отчет за дейността за предходната година, съгласно 
Наредба № 9 от 28.09.2004г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 
публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности 

7. изпълняват и други изисквания, съгласно договорите, с които им е предоставено право да извършват дейности по събирането и  

транспортирането на битовите отпадъци. 

Чл.11. Лицата, при чиято дейност се образуват битови отпадъци от нежилищни имоти на предприятия, както и лицата с жилищни имоти намиращи 

се извън районите на организирано сметоизвозване в случаите на чл. 14б и чл. 15а от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и 

цени на услуги, предоставяни от община Враца са длъжни да: 
1. подадат декларация по реда на чл.14б, ал. 1 и 2 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от 
община Враца в срок от 1 октомври до 30 ноември на предходната година до кмета на Общината за определяне на такса БО според количеството 
генерирани отпдъци 

2. подадат декларация по реда на чл.15 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община 
Враца в срок от 1 октомври до 30 ноември на предходната година до кмета на Общината за ползване на депо. 
3. подадат декларация по реда на чл.15, ал. 3 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от 
Община Враца до 30 декември на предходната година до кмета на Общината за имоти които няма да се ползват през годината.. 
4. опазват съдовете за отпадъци, като не допускат повреждането им.  

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

УПРАВЛЕНИЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ 

 

РАЗДЕЛ  ПЪРВИ 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ 

 

Чл.12. Кметът на Общината отговаря за разделното събиране на /БО/, включително отпадъци от опаковки /ООп/, като определя местата за 
разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране и сортиране на отпадъците от опаковки; 
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Чл.13. /1/ Кметът на Общината може да сключва договори с лицензирани организации по оползотворяване на ООп, ПУДООС и/или други лица, 
регистрирани по Търговския закон и притежаващи разрешение или регистрационен документ по чл.21, ал.1, т.3 - а, б от Наредбата за опаковките и 

отпадъците от опаковки. 

/2/ В срок до 3 месеца от подаване на предложение от лицата по ал. 1 за участие в системата за разделно събиране на ООп, кметът на Общината 

взема решение за избор на изпълнители. 

Чл.14. Лицата, с които Общината е сключила договор за въвеждане на система за разделно събиране на ООп, са длъжни да:  
1. притежават съответните разрешителни или регистрационни документи, издадени по реда на глава пета, раздели първи и втори от ЗУО или 

лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, издаден по реда на глава пета, раздел трети от ЗУО. 

2. В срок от два месеца след сключване на договор да разработят Програма за разделно събиране, рециклиране или оползотворяване на отпадъци от 
опаковки, утвърдена от кмета на Общината, в съответствие с Програмата за управление на отпадъците на община Враца, приета от Общинския 
съвет. 
3. разполагат съдовете, съгласно изискванията в договорите по чл. 13, ал.1 от Наредбата и разработената програма по т.2. 

4. не възпрепятстват функционирането на съществуващата система за събиране на БО. 

5. представят в Общината копие от информацията по чл. 35 и чл.40, т.1 и т.2 от Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки. 

6. събират и транспортират разделно събраните ООп  самостоятелно и/или да сключат договор с подизпълнители, притежаващи разрешения по 
чл.12 и чл. 37 от  ЗУО . 

7. да осигуряват сортирането на разделно събраните отпадъци от опаковки и предаването им за последващо рециклиране и оползотворяване. 
8. предават негодните за оползотворяване или рециклиране отпадъци на местата за обезвреждане, определени от общината. 
9. почистват и дезинфекцират контейнерите за разделно събиране   два пъти годишно. 
10. обозначават  видовете отпадъци, които се събират в съответния контейнер, както  и надписват върху контейнера  телефони на дружеството, на 
които гражданите да се обаждат при необходимост и телефонен номер на Общината за контакти. 

11. при събиране и извозване не  допускат смесване на отпадъци, събрани от контейнери за стъкло и от контейнери за пластмаса, хартия и метал в 
едно транспортно средство. 
12. работят само с пунктове за вторични суровини, които отговарят на нормативните изисквания за извършване на тази дейност . 
13. организират, финансират и изпълняват информационни кампании, координирани от Община Враца, минимум 2 пъти годишно 
14. спазват други, условия съгласно сключените договори по чл.13, ал.1 от Наредбата 
Чл.15. /1/ Лицата, при чиято дейност се образуват ООп, са длъжни да: 
1. предават и/или изхвърлят, ООп, обозначени с маркировката за разделно събиране в определените за целта места; 
2. спазват указанията за изхвърляне на различните видове ООп, посочени на съдовете за разделно събиране, както и да привеждат отпадъците във 
възможно най-малък обем, да почистват отпадъците от хранителни и/или други остатъци или примеси и да не смесват рециклируемите отпадъци 

със смесените БО; 

3. не изхвърлят други отпадъци освен отпадъци от опаковки за съответния вид контейнер за разделно събиране 
4. не поставят отпадъци от опаковки извън съдовете за разделно събиране, дори когато те са обемни; 

5. не изваждат отпадъци от съдовете за разделно събиране на ООп; 

6. не изхвърлят леснозапалими материали в съдовете за разделно събиране; 
7. затварят капаците на съдовете за разделно събиране на ООп; 
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8. не лепят рекламни и/или други материали върху съдовете за разделно събиране 
9. опазват съдовете за разделно събиране и да не ги местят от определените места, на които са разположени. 

/2/ Лицата, извършващи търговска дейност на територията на община Враца в обекти за търговия с хранителни стоки, търговия с нехранителни 

стоки, заведения за хранене и развлечения, обекти за комунални и други услуги, хотели и други места за настаняване и съпътстващи 

производството занаятчийски дейности, освен посочените задължения по предходната алинея, са длъжни и да: 
1. сключат договор с организация по оползотворяване, на която да предават генерираните от обекта рециклируеми отпадъци и опаковки, което 
обстоятелство се посочва в уведомлението за извършване на търговска дейност или в други документи разрешаващи дейността;      
2. събират в специализирани съдове и/или чували рециклируеми отпадъци и опаковки, като вземат мерки за тяхното временно съхранение и 

предаването им съгласно утвърден график на Организацията по оползотворяване, с която имат сключен договор. 
 

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ 

УПРАВЛЕНИЕ НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ, ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И 

ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ И ОТРАБОТЕНИ МОТОРНИ МАСЛА 

 

 

 

Чл.16. Кметът на Общината: 
1. Определя местата за разполагане на съдове за  събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори на територията на Общината, когато 
производителите и/или вносителите на батерии и акумулатори разполагат елементите от системата за разделно събиране  върху общински имот.    
2. Организира дейностите по събиране и временно съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори и предаването им за предварително 
третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане, когато има сключен договор: 
а) с организация по оползотворяване  на негодни за употреба  батерии и акумулатори или 

б) с производител и/или вносител на батерии и акумулатори, който  изпълнява индивидуално задълженията си по Наредбата за изискванията за 
пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори, или 

в) с ПУДООС. 

3. Определя местата за разполагане на съдовете за разделно събиране и площадки за временно съхраняване на ИУЕЕО,  върху общински имоти на 
територията на Общината. 
4. Организира дейностите по събиране и временно съхраняване на ИУЕЕО и предаването им за предварително третиране, повторно използване, 
рециклиране, оползотворяване и/ или обезвреждане, когато има сключен договор: 
а) с организация по оползотворяване  на ИУЕЕО, или 

б) с производител и/ или вносители на ЕЕО, който  изпълнява индивидуално задълженията си по Наредбата за изискванията за пускане на пазара на 
електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, или 

в) с ПУДООС. 

5. Определя местата за смяна на отработени моторни масла на територията на  Общината и информира обществеността за местоположението им и 

условията за приемане на отработените масла, когато тези места са разположени върху общински имот. 
6. Организира дейностите по събиране и временно съхраняване на отработените моторни масла  и предаването им за оползотворяване и/или 

обезвреждане, когато има сключен договор: 
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а) с организация по оползотворяване на отработени масла или  

б) с производители и вносители на масла, изпълняващи индивидуално задълженията си по Наредба за изискванията за третиране и транспортиране 
на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти  или 

в) с ПУДООС.  

Чл.17. Лицата, които извършват продажба на портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори на крайни потребители са длъжни да 
предвидят достъпни места за  поставяне на съдове за събиране и да приемат обратно негодните за употреба батерии и акумулатори от същия вид. 

Чл.18. Лицата, които притежават негодни за употреба портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори ги предават във всички търговски 

обекти, в които се продават батерии и акумулатори от същия вид.  

Чл.19. /1/ Лицата, които извършват продажба на ЕЕО на крайните потребители, са длъжни да: 
1.поставят на видно място в търговските обекти табели, съдържащи информация за възможностите и начина за обратно приемане в търговския 
обект на ИУЕЕО, образувано в бита и/ или други налични места за предаване на ИУЕЕО. 

2. безплатно да приемат обратно излязлото от употреба електронно и електрическо оборудване, в същото количество, от същия вид или 

изпълняващо същите функции, като закупеното от потребителя. 
/2/Организациите за оползотворяване на ИУЕЕО, които извършват дейности по разделно събиране на ИУЕЕО на територията на община Враца 
всяка година в срок до 31 март представят на кмета на Общината справка с приетото ИУЕЕО по образец - Приложение № 8. 

/3/ Лицата, които съхраняват излязло от употреба електрическо и електронно оборудване до предаването му за обезвреждане задължително 
определят места за съхраняване, оборудвани със съдове за събиране. 
/4/ Лицата, които притежават ИУЕЕО могат да го върнат в търговските обекти при покупка на ново ЕЕО от същия вид и изпълняващо същите 
функции. 

Чл.20. Лицата, които притежават отработени  моторни масла и отпадъчни нефтопродукти, образувани от бита или стопанската им дейност, са 
длъжни да ги предават чрез приемно-предавателен протокол за оползотворяване и/или обезвреждане на определените по чл. 8, ал.1, т.6 места лица, 
притежаващи необходимите документи.  

 

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗЛЕЗЛИТЕ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА АВТОМОБИЛНИ 

ГУМИ 

 

Чл.21. /1/ Кметът на Общината : 
1. предлага на общинския съвет да определи площадки за временно съхраняване на ИУМПС. 

2. организира дейностите по събирането на ИУМПС, съхраняването им на площадките за временно съхраняване и предаването им в центровете за 
разкомплектоване. 
/2/ Кметът на Общината извършва дейностите по ал. 1 в случаите, когато производителите и вносителите на МПС не са изградили площадки за 
временно съхраняване на ИУМПС върху собствен имот и има сключен договор с организация по оползотворяване, ПУДООС, производители и 

вносители на МПС, които изпълняват задълженията си по Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства 
(приета с ПМС № 311 от 17.11.2004г., обн. в ДВ бр. 104/26.11.2004г. – НИТОМПС), индивидуално или с лица, притежаващи разрешение по чл. 37 

от ЗУО. 
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Чл.22. /1/ Дейностите по събиране, съхраняване, разкомплектоване, преработване и/или обезвреждане на  изоставени и излезли от употреба 
моторни превозни средства /съгласно Наредба за изискванията за третиране на отпадъци от МПС ( ДР.&1 т.1) и Закона за движение по пътищата ( 
ДР.& 6,т.45)/, компоненти и материали от тях имат право да извършват само лица, притежаващи съответното разрешение по чл. 37 от ЗУО.; 

/2/ Лицата по ал. 1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията за третиране на 
отпадъците от моторни превозни средства /приета с ПМС № 311 от 17.11.2004г., обн. в ДВ бр. 104/26.11.2004г. –НИТОМПС/, както и други 

нормативните актове, регламентиращи третирането и транспортирането на производствени и опасни отпадъци.; 

/3/ Собственикът на ИУМПС е длъжен да го съхранява в имот частна собственост;  
/4/ В случай, че ИУМПС се намира върху имот държавна или общинска собственост собственикът му е длъжен да го предаде на площадка за 
временно съхранение или в център за разкомплектоване на ИУМПС.  

/5/Когато собственик на МПС не изпълни задълженията си по ал. 4, както и в случаите, когато ИУМПС не може да бъде идентифицирано поради 

липса на регистрационен или идентификационен номер и при невъзможност собственикът да бъде установен се прилага процедурата по чл. чл.143, 

ал.7 и ал.8  от Закона за движението по пътищата  /обн., ДВ 20 от 05.03.1999 г. -  ЗДвП/.  

Чл.23./1/ Кмета на Общината назначава комисия с представители на общинска администрация, Инспектората и РПУ на МВР за установяване на 
ИУМПС и техните собственици. На установените ИУМПС се залепва стикер - предписание, съгласно образец – Приложение №1. 

/2/ Комисията съставя констативен протокол за техническото състояние на МПС в 3 екземпляра, съгласно образец - Приложение № 2. При 

поискване, екземпляр от протокола се предоставя на собственика на ИУМПС или на упълномощено от него лице. 
/3/ С поставянето на стикера-предписание за преместване на ИУМПС започва да тече едномесечен срок за преместване на МПС.  

/4/ Преместването на ИУМПС на друго място общинска или държавна собственост, не спира изпълнението на предписанието по ал. 3; 

/5/В случай, че в срока по ал.3 собственикът не е изпълнил предписанието, въз основа на констативния протокол за техническото състояние на 
МПС по ал.2, кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за принудително преместване на ИУМПС на 
площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване на ИУМПС за сметка на собственика на ИУМПС.  

/6/Заповедта се изпълнява от лицата, с които общината има сключен договор и притежаващи разрешително по чл.37 от ЗУО за извършване на 
дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС за сметка на собственика.  
/7/Когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на 
таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по друг обичаен начин.  

/8/На собственици на ИУМПС, които не изпълнят предписанието за преместване по ал.3 контролните органи по тази наредба съставя акт за 
установяване на административно нарушение по нормативните актове, които са нарушени, като се спазят изискванията на Закона за 
административните нарушения и наказания /обн. ДВ бр. 92 от 28.11.1969 – ЗАНН/. Отговорността за извършеното нарушение с ИУМПС е визирана 
в чл. 188 от ЗДП.  

Чл.24. Лицата, сключили договор с Общината, по чл. 21, ал. 2 от Наредбата, са длъжни да: 
1. приемат ИУМПС на денонощно охраняем паркинг за временно съхранение и съставят констативен протокол за състоянието на ИУМПС. 

2. водят отчетни книги по Наредба № 9 от 28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както 
и реда за  регистъра за приетите автомобили, заверен в КАТ. 

3. водят регистър за приетите автомобили, заверен в сектор Пътна полиция на ОД на МВР Враца;  
4. уведомяват в срок до 3 дни сектор Пътна полиция, към ОД на МВР Враца, на територията на която се намира паркинга за постъпилите за 
временно съхранение ИУМПС, като предоставят описание на автомобила, адрес на последното му паркиране и заповед за принудителното му 
преместване.; 
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5. предават за разкомплектоване ИУМПС не по-рано от 14 дни от датата на приемането ИУМПС за временно съхранение. Ликвидацията и 

разкомплектоването на ИУМПС се извършват съгласно чл. 143, ал. 6 или ал. 8 от ЗДП; 

6. освободят ИУМПС в 14-дневния срок по т.5, в случаите когато собственикът е поискал връщането и е заплатил разходи по принудителното 

преместване и временното съхранение, както и глобата /имуществената санкция/. 
Чл.25. /1/Дейности по събиране, временно съхраняване и транспортиране на излезли от употреба автомобилни гуми, имат право да извършват само 
лица, притежаващи съответния разрешителен документ по чл.12 от ЗУО. 

/2/ Дейности по оползотворяване и/или обезвреждане на излезли от употреба автомобилни гуми, имат право да извършват само лица, притежаващи 

съответното разрешение по чл.37 от ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на 
околната среда 
Чл.26./1/  Местата на  събирателните  пунктове  се съгласуват с кмета на Общината. 
/2/ Всички лица, които извършват продажба на автомобилни гуми на крайните потребители са длъжни да поставят на видно място в търговските 
обекти табла, съдържащи информация за местата по ал. 1, както и начина за приемане в търговския обект на излезлите от употреба автомобилни 

гуми; 

Чл.27. Гражданите, едноличните търговци и юридическите лица са длъжни да предават излезлите от употреба автомобилни гуми само на 
определените събирателни пунктове. 

 

ГЛАВА ПЕТА 

УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ  ОТПАДЪЦИ 

 

Чл.28. /1/ Извършването на дейностите по третиране и транспортиране на земни маси (ЗМ) и инертни отпадъци (ИО), строителните отпадъци (СО), (вкл. 

строителните отпадъци от вътрешни преустройства и текущи ремонти на сгради и съоръжения) е задължение на собственика, инвеститора или изпълнителя 

на дейността, от която са формирани. 

/2/ Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци и едро габаритни отпадъци (ЕГО), в резултат на строителна и ремонтна дейност  

са длъжни да ги сортират по видове на мястото на образуването им.  

/3/ При неизпълнение на условието за сортиране по видове по ал.2, лицата, заплащат по–високи диференцирани цени, определени от общински 

съвет. 

Чл.29. (1) Когато дейностите по третиране и транспортиране на СО и ЗМ касаят обекти, на които се издава разрешение за строеж и се открива строителна 

линия, и/или обекти, от които общото количеството на СО и ЗМ надвишава 1м
З
, преди заверка на заповедната книга, отговорните по Чл.28 лица подават в 

Община Враца молба по образец (приложение 3) и внасят депозит за почистване и измиване на замърсените участъци от улицата и тротоара вследствие на 

строителството, въз основа на които им се издава разрешение за направление на СО и ЗМ (приложение 4). 
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(2) Стойността на работите по почистването и измиването се определя на база реалните разходи за тяхното изпълнение. 

(3) Лицето, което обработва молбата, изчислява сумата, която трябва да се внесе, като депозит за измиване и почистване. 

(4) Едновременно с издаването на разрешителното за насочване на инвеститора се връчва Предупредителен протокол, (Приложение №5), с който се 

предупреждава за спазване на изискванията на настоящата наредба, ЗООС и ЗУО и е основание за съставяне на акт за нарушение при констатиране на 

замърсяване вследствие на дейността от строителството на обекта. 

(5) В протокола за откриване на строителната площадка за обекта задължително се вписва лицето, отговорно за дейностите по третиране и 

транспортиране на СО и ЗМ, местонахождението на депото и номера на издаденото му разрешение . 

(6) Задълженията за третиране и транспортиране на СО и ЗМ на съответните отговорни лица са в сила до подписване на Констативен акт- образен № 15 

независимо от продължителността на строителството. 

(7) Транспортирането на строителните отпадъци се извършва от лица притежаващи регистрационен документ по чл. 12 от ЗУО издаден от РИОСВ.  

(8) При приключване на всеки строителен обект, преди издаването на Констативен акт-Образец 15, съгласно Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на 

актове и протоколи, по време на строителството, инвеститорите подписват с упълномощени от кмета лица, Констативен протокол за изпълнението на 

задълженията му по тази наредба и въз основа на издадените талони по чл.32, ал. (3) 

Чл.30. Отговорното за третирането и транспортирането на СО и ЗМ лице в случая на чл. 28 е длъжно: 

1. Да не започва земни и изкопни и др. работи, свързани с натрупване и транспорт на СО и ЗМ без разрешение от Общината. 

2. Да ограничи с плътна строителна ограда определената строителна площадка, преди да е започнала каквато и да било дейност на нея (не се отнася за 

линейните обекти на техническата инфраструктура); 

3. Да не допуска по време на строителството замърсяване на тротоари, улични платна, зелени площи, съседни имоти и др.терени със строителни 

материали, СО и ЗМ; 

4. Да не допуска по време на строителството и дейностите по третиране и транспортиране на СО замърсяване на околното пространство с прахови 

частици; 

5. Да не допуска при транспортиране на СО и ЗМ замърсяване на уличните платна. В случай, че има замърсяване и то се констатира от служители на 

общината, инвеститора е длъжен да почисти и измие замърсения участък /улица или тротоар/ в посочения му срок, 

6. След приключване на строителството да възстанови качествено и в срок първоначалния вид на тротоара, уличното платно, зелените площи и др.терени, 

които са били включени в строителната площадка на обекта. Да почисти, помете и измие улицата. Възстановителните работи се приемат с протокол от 

комисия от Община Враца, в която участва експерт от сектор "Опазване на околната среда". 

7. При невъзможност за качествено почистване и измиване от страна на изпълнителя, Общината възлага почистване и измиване на улицата и тротоара на 

друг изпълнител за сметка на внесения депозит. 

Чл.31. При извършване на вътрешни преустройства и текущи ремонти на сгради и съоръжения, от които общото количество на формираните СО и ЗМ не 

надвишава 1 м
З
, отговорното за дейностите по чл.28 лице е длъжно: 

1. Да съхранява отпадъците на територията на обекта и да ги извози до определеното за целта депо; 
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2. или да ползва (срещу заплащане) специализиран контейнер, предоставен му от фирма, имаща разрешение за извършване на такава дейност. 

Чл.32. (1) За депонирането (обработката) на СО и ЗМ, формирани от обекти в случаите на чл.29, ал. 1 се заплащат такси съгласно Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Враца. 

(2) Таксата се заплаща предварително от лицето, на което се издава разрешението за насочване на СО и ЗМ. 

(3) Заплащайки дължимата такса, лицето получава и Талони (приложение 6)за предадени количества СО и ЗМ от обекта и Пропуск за движение на 

автомобилите извозващи СО и ЗМ от обекта (приложения 6 и 7). 

(4) Талоните се предоставят на оператора на депото (на входа на депото) за отчет на депонираните количества за деня, като всеки курс се маркира с 

печат. 

(5) В случай, че количествата СО и ЗМ се окажат по-големи от количествата, за които е заплатена таксата, отговорното лице е длъжно да заплати 

дължимата такса за допълнителните количества, преди същите да бъдат извозени на депото, след презаверяване на разрешението за допълнителните 

количества СО и/или ЗМ. 

(6) За депонирането (обработката) на СО и ЗМ формирани от обекти в случаите на чл.31 такси не се заплащат. 

Чл.33. Депонирането (обработката) на СО и ЗМ се извършва само на определените от кмета на общината депа. 

Чл.34. (1) Отговорност за дейностите по депонирането (обработка) на СО и ЗМ и стопанисването па площадката на депото по време на нейната 

експлоатация и след това носи операторът на депото.  

(2)  От оператора на депото задължително се изисква разрешение по чл.37 от ЗУО за дейността.  

(3) Операторът на съоръжението за обезвреждане (депото) води отчет на постъпилите количества СО и ЗМ съгласно изискванията на Наредба №9 

/28.09.2004г. 

Чл.35. /1/Кметът на Общината отговаря за: 
1. избора на площадка, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за строителни отпадъци и/или на други инсталации 

или съоръжения за обезвреждане и оползотворяване на строителни отпадъци.  

2. определянето на маршрути за транспортиране на строителни отпадъци, земни маси /ЗМ/ и едро-габаритни отпадъци /ЕГО/ до депа и/или до други 

инсталации или съоръжения за обезвреждането им. 

3. определянето на изисквания към транспортните средства, превозващи строителни отпадъци и/или земни маси с цел гарантиране чистотата на 
територията на Общината. 
/2/ В случаите на отстраняване на стари и/или опасни сгради и съоръжения реда за извозване и предаване се извършва по реда на глава пета от 
Наредбата, при спазване на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове към него.  

 

ГЛАВА ШЕСТА 

АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ, КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ 
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АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ 

 

Чл. 36. На територията на Община Враца се забранява: 
1. влизането в районите на  депа или други съоръжения за третиране на отпадъци,  освен в случаите, когато отпадъците се разтоварват  за  
обезвреждане; 
2. разтоварването на отпадъци извън определените от Общината депа, инсталации и съоръжения за обезвреждане и/или оползотворяване; 
3. разреждането или смесването на производствени и опасни отпадъци с други отпадъци или вещества с цел постигане на критериите за приемане 
на отпадъците в съоръжения за  обезвреждане на БО и/или строителни отпадъци  

4. предаването и приемането на производствени, строителни и/или опасни отпадъци без писмен договор 
5. извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали без  лиценз от Министерството на икономиката и без регистрация по Търговския 
закон. 

6. упражняването на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали от физически и юридически лица, които не притежават лиценз, 
съгласно чл.54, ал.1 от ЗУО. 

7. изгарянето на гуми, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, селскостопански и други отпадъци, освен в случаите, когато изгарянето се 
извършва в специализирани съоръжения, за експлоатацията на които са издадени съответните разрешения 
8. заемането на тротоарите и уличните платна с амбалаж и/или стоки,  извън необходимото технологично време за извършване на товаро-
разтоварни работи 

9. миенето, гресирането и ремонтирането на моторни превозни средства на улиците, тротоарите, паркингите, площадите, зелените площи, 

междублоковите пространства, местата за отдих и край поречия и водоеми;   

10. ползването на уличните, тротоарни и зелени площи за складиране на строителни материали, разтвори, дърва и въглища и др. освен в специални 

контейнери след съответно разрешение от общинската администрация; 
11. паркирането и спирането на моторни превозни средства по начин, възпрепятстващ събирането и транспортирането на битовите отпадъци и на 
ООп, а така също и възпрепятстващ лятното и зимното улично почистване, както и върху уличните шахти. 

12. писането и/или разлепването на афиши, плакати, листовки, некролози и др. обществени информационни елементи по стълбовете на улично 
осветление, електропреносната и електроразпределителната мрежа, стълбовете на контактната мрежа на масов градски транспорт, контейнерите за 
събиране на твърди битови отпадъци, фасади на сгради, огради, дървета и на всякакви други непредвидени за целта места. 
13.замърсяването и изхвърлянето на  всякакъв вид отпадъци на местата за обществено ползване; 
14. замърсяването на местата за обществено ползване с животински фекалии. След дефекация собственикът на животното е длъжен да почисти 

замърсеното място; 
15. използването на междублоковите пространства за земеделски цели и животновъдство. 
16. изхвърлянето и натрупването на земни маси, отпадъци от строителна и селскостопанска дейност, оборска тор и трупове на животни и птици в 
съдовете за битови отпадъци, около тях и на местата за обществено ползване, а също и край пътища, пътеки, граници между имоти, кариери, речни 

корита и дерета, и всички комуникации, свързващи отделните имоти; 

17. изхвърлянето на отработени моторни масла, отпадъчни нефтопродукти и на употребявани мазнини с хранителен произход в повърхностните 
води,  в канализационната система и на места за обществено ползване, както и директно върху почвата; 
18. изхвърлянето на хранителни продукти и всякакви отпадъци през прозорците и балконите (терасите) от етажна собственост; 
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19. започването и извършването на строителни и ремонтни дейности на сгради и строителни обекти без плътна ограда, осигуряваща чистотата на 
тротоара и прилежащите части, и без информационно–указателна табела, която да бъде актуализирана при промяна на инвеститора /не се отнася за 
линейните обекти на техническата инфраструктура/;  
20. натрупването и разпиляването на строителни материали и отпадъци извън границите на обектите и строителните площадки; 

21. непочистването на обекта и прилежащата територия след приключване на СМР; 

22. отвеждането на води от строителните площадки по тротоарите и уличните платна; 
23. извършването на строителни работи на обекти, когато от дейността се получава силно запрашаване на околното пространство без да се използва 
оросяване или друга предпазна мярка; 
24. транспортирането на строителни материали, земни маси,  селскостопанска продукция, вторични суровини и други в транспортни средства с 
неуплътнени каросерии и без предпазни мрежи или чергила; 
25. изхвърлянето на строителни, едро-габаритни отпадъци и земни маси извън местата, определени за обезвреждането и/или  оползотворяването 
им; 

26. изхвърлянето на строителни и едро-габаритни отпадъци директно от етажите на строителните обекти; 

27. излизането на транспортните средства на уличните платна с непочистена  от кал ходова част; 
28. изваждането на отпадъци от съдовете за БО или за ООп, освен  на   лицата, на които е възложено тяхното обслужване; 
29. изхвърлянето на битовите отпадъци извън специализираните съдове за БО, както и изхвърлянето на рециклируеми ООп извън 

специализираните съдове за разделно събиране; 
30. изхвърлянето на производствени отпадъци в специализираните съдове за БО и за разделно събиране на ООп или други съдове предназначени за 
разделно събиране на специфични потоци отпадъци; 

31. изхвърлянето на отпадъци от търговски обекти, заведения за обществено хранене, обекти за отдих и забавления, и съпътстващи производството 
занаятчийски дейности в специализираните съдове за БО на жилищните сгради и  в уличните кошчета.  
32. изхвърлянето на разделно събраните отпадъци, негодни за последващо оползотворяване на места извън тези, определени от кмета на Общината; 
33. изхвърлянето  на пепел и сгурия в съдовете за БО и за разделно събиране на ООп или в други съдове предназначени за разделно събиране на 
специфични потоци отпадъци; 

34. смесването на отпадъци, определени за разделно събиране с други отпадъци; 

35. изхвърлянето на ИУЕЕО в съдовете за БО и за разделно събиране на ООп или други съдове предназначени за разделно събиране на специфични 

потоци отпадъци,  както и смесването им с други отпадъци; 

36. изхвърлянето на масово разпространени отпадъци, обозначени с маркировка за разделно събиране в специализираните съдове за БО; 

37. изхвърлянето на негодни за употреба батерии в съдовете за БО, както и смесването им с други отпадъци; 

38. изхвърлянето на опасни, строителни и горящи отпадъци в специализираните съдове за БО и за разделно събиране на ООп или в други съдове 
предназначени за разделно събиране на специфични потоци отпадъци. 

39. изхвърлянето и изгарянето в съдовете за БО и за разделно събиране на ООп или други съдове предназначени за разделно събиране на 
специфични потоци отпадъци на гуми, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, селскостопански и други отпадъци ; 

40. разместването и повреждането на съдовете за битови отпадъци и за разделно събиране на ООп или други съдове предназначени за разделно 
събиране на специфични потоци отпадъци, а също и запалването на отпадъците в тях; 
41. изхвърлянето на отпадъци и заустването на отпадъчни води в речните корита и дерета; 
42. изхвърлянето на отпадъчни води от изгребни и септични ями извън определените за това места; 
43. отвеждането на отпадни води извън канализационната мрежа или септичните ями; 
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44. ползването на води от водопреносната мрежа за миене на МПС, улици, дворове, както и за напояване   
45. използването за снегопочистване на неекологосъобразни смеси, които не отговарят на изискванията на Закона за защита от вредното 

въздействие на химичните вещества и препарати (ЗЗВВХВП) и не притежават съответните сертификати за качество и безопасност; 
46. натрупването на обработен сняг върху тротоари, в непосредствена близост до стволовете на дърветата зелените площи и в сервитута на 
улиците; 
47. разполагането /изоставянето/ на ИУМПС в имоти, които са общинска и държавна собственост. 
48. неконтролираното освобождаване и/или изхвърляне на негодни за употреба акумулатори, както и неконтролираното освобождаване, изхвърляне 
и/или изливане на електролит от негодни за употреба акумулатори; 

49. извършването на смяна на отработени моторни масла на места, които не са оборудвани за тази цел; 
50. изгарянето на стърнища, крайпътни храсти и други растителни видове, паленето на огън без надзор и изгарянето на всякакви видове отпадъци 

51. отвеждането на дим и газове през прозорци, витрини, стени, балкони и    стълбища на жилищни и обществени сгради.  

52. депонирането и насипването със земни маси и/ или строителни отпадъци без съответните разрешителни документи; 

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ 

КОНТРОЛ 

 

Чл.37. /1/ Контролни органи, който следят за спазването и прилагането на разпоредбите на тази Наредба са служителите на Дирекция Инспекторат, 
кметовете и кметските наместници от населените места на общината, упълномощените служители от Общинска администрация от Кмета на 
общината, служители на РПУ на МВР Враца 
/2/ Органите по ал. 1 контролират изпълнението на всички изисквания и задължения, произтичащи от тази наредба от лицата, извършващи 

дейности по поддържане и опазване на чистотата и третиране на битови, строителни и масово разпространени отпадъци, както и от лицата, при 

чиято дейност се образуват отпадъци. в т.ч. : 
1.поддържането и опазването на чистотата на територията на община Враца; 
2.образуване, събиране и изхвърляне, включително разделното, съхраняване, транспортиране на битови, строителни отпадъци и масово 
разпространени отпадъци; 

3.екологосъобразното обезвреждане на битови, строителни отпадъци и масово разпространени отпадъци; 

4.спазване на условията и реда за извършване на търговската дейност с отпадъци от черни и цветни метали; 

5.изхвърлянето на отпадъци, обозначени с маркировка за разделно събиране, в определените за целта съдове,  
6.разделното събиране на отпадъци от опаковки от търговски обекти, заведения за обществено хранене, обекти за отдих и забавления, хотели и 

други места за настаняване и съпътстващи производството занаятчийски дейности. 

7.не смесването на разделно събраните  отпадъци с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ тяхното последващо рециклиране или 

оползотворяване; 
8.дейностите по събиране на ИУМПС. 

9.спазването на други изисквания, определени с настоящата наредба; 
Чл.38. /1/ Контролните органи по чл. 37, ал.1 от Наредбата  извършват проверки по документи, на място, както и по предложения и сигнали на 
граждани. 
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/2/ Физическите и юридическите лица са длъжни да осигуряват достъп и да оказват съдействие на контролните органи за всички обекти и 

територии до местата за събиране и съхранение на отпадъци, съоръженията за транспортиране, преработване и/или обезвреждане на отпадъци и 

документацията, свързана с тяхната работа, като при извършване на проверка контролните органи са задължени да се легитимират. 
/3/При констатиране на административни нарушения по тази наредба контролните органи имат право: 
1.да съставят констативни протоколи и да дават предписания със срокове и отговорници за отстраняването им.  

2.да съставят актове за установяване на административни нарушения; 
3.при явно маловажни случаи на нарушения по тази наредба, контролните органи налагат на място наказания - глоба срещу квитанцията /фиш/.  

Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да заплати глобата, му се съставя акт по реда на ЗАНН;  

4.на достъп за всички обекти и територии, в които се извършва контролираната дейност; 
5.да изискват представянето на документите от лицата, генериращи и/или извършващи дейности с отпадъци, които съгласно нормативните 
изисквания следва да се намират на мястото на проверката.  
6.да изискват писмени и устни обяснения от всеки, който работи за проверяваното лице; 
7.да  привличат експерти  в съответната област,  когато проверката изисква специални познания. 
/4/ Ако при проверката на място бъде констатирана липса на документи, удостоверяващи спазването на установените изисквания, на проверяваното 
лице се съставя констативен протокол, в който се определя 7-дневен срок за представянето им. 

/5/ Контролните органи са длъжни да санкционират и/или съставят актове на нарушителите за всяко, установено от тях нарушение в 
предоставените им с тази наредба правомощия. 
/6/ Когато с едно деяние са извършени няколко административни нарушения или едно и също лице е извършило няколко отделни нарушения, 
наказанията се налагат поотделно за всяко едно от тях. 
Чл.39. /1/ За неуредените в този раздел въпроси се прилага раздел ІІ от глава VІ на Закона за управление на отпадъците. 
/2/ Установяването на нарушенията, издаването, обжалването, както и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на 
Закона за административните нарушения и наказания. 

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.40. /1/ За нарушения по тази наредба, на физическите лица се налага административно наказание глоба в размер от 100 до 5 000 лева, а на 
юридическите лица или на едноличните търговци – имуществена санкция в размер от 700 до 50 000 лв., на основание чл. 22, ал.4 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация. 
/2/ Конкретният размер на глобата за всяко отделно нарушение се определя от наказващия орган съобразно тежестта на нарушението, степента на 
вината на нарушителя и имотното му състояние.  
/3/ Установеното в тази наредба административно наказание се налага, ако за същото нарушение не е предвидено в друг нормативен акт.  
/4/ Наказва се с глоба от 100 лева за всеки поставен плакат, афиш, листовка или друг обществено информационен елемент на забранено на целта 
място, като възложител и изпълнител на подобен вид рекламна кампания носят солидарна отговорност.  
Чл.41. /1/Наказва се с глоба от 150 до 500 лв. физическо лице, а с имуществена санкция в размер от 700 до 2000 лв. юридическо лице или 

едноличен търговец, което: 
1. изхвърля отпадъци на неразрешени за това места; 
2. нарушава разпоредбите на чл. 2, ал. 4 от Наредбата; 



 37 

3. нарушава разпоредбите на чл.7 от Наредбата;   
4.не предава излезлите от употреба автомобилни гуми на определените събирателни пунктове, с което нарушава  разпоредбите на чл.27 от 
Наредбата; 
5. нарушава разпоредбите на  чл.36 от Наредбата; 
6. изхвърля масово разпространени отпадъци, обозначени с маркировка за разделно събиране, в контейнери за смесени битови отпадъци и в съдове 
за събиране на отпадъци, или ги смесва с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ тяхното последващо рециклиране или 

оползотворяване, с което нарушава  разпоредбите на чл.15 от Наредбата;   
7. не предава излязло от употреба моторно превозно средство на площадки за временно съхраняване или в центрове за разкомплектоване или не го 
съхранява на имот, негова собственост; 
8. нерегламентирано изгаря или извършва друга форма на нерегламентирано обезвреждане на отпадъци. 

/2/ При повторно нарушение размерът на глобата или имуществената санкция е в двойния размер по ал. 1. 

Чл.42. Наказва се с имуществена санкция в размер от 700 до 2000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което: 
1. изхвърля отпадъци на неразрешени за това места и/или нарушава разпоредбите за събиране, транспорт и депониране на битови или строителни 

отпадъци; 

2. нарушава условията и реда за предаване, събиране, включително разделното, превозване и претоварване на битови и строителни отпадъци, 

съгласно изискванията на чл. 2, ал.5  от Наредбата; 
3. нарушава Глави ІІІ и ІV от Наредбата.  
Чл.43. /1/ Наказва се с имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което: 
1. нарушава чл.2, ал.2 от Наредбата или изоставя, нерегламентирано изхвърля и неконтролирано обезврежда отпадъци; 

2. не предоставя документи относно отчета и информацията за управление на дейностите по отпадъците, съгласно изискванията на чл. 2, ал.4, т.5 от 
Наредба. 
/2/ Наказва се с имуществена санкция в размер от 1500 до 5000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което: 
1. нарушава разпоредбите на чл.10 от Наредбата относно събирането и транспортирането на БО за оползотворяване и/или обезвреждане само на 
определените от Общината депа или на други инсталации и съоръжения; 
2. нарушава изискванията на чл. 14 от  Наредбата за въвеждане на система за разделно събиране на  отпадъци от опаковки; 

3. третира и/или транспортира строителни отпадъци без направление с определен маршрут и регистрационен документ по чл.12,ал. 4 от ЗУО, 

съгласно чл.30 от Наредбата; 
3. нерегламентирано изгаря или извършва друга форма на нерегламентирано обезвреждане на битови отпадъци; 

/3/ При повторно нарушение се налага имуществена санкция, както следва: 
1. по ал. 1 - в размер от 2000 до 6000 лв.; 
2. по ал. 2 - в размер от 3000 до 10 000 лв.; 
Чл.44. /1/ При маловажни случаи на нарушения, които са установени в момента на извършването им, на мястото на нарушението може да бъде 
наложена глоба с фиш в размер до 50 лева. 
/2/Фишът трябва да съдържа: 
1. собственото, бащиното и фамилното име и длъжността на лицето, наложило глобата; 
2. собственото, бащиното и фамилното име на нарушителя и точния му адрес;  
3. датата и мястото на извършване на нарушението; 
4. законните разпоредби, които са били нарушени виновно; 
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5. размера на глобата, която следва да се заплати. 

/3/ Фишът се подписва от длъжностното лице, наложило глобата, и от нарушителя. 
/4/ Глобата се заплаща доброволно на място от нарушителя, след което му се дава екземпляр от фиша. Глобата, която не е платена доброволно в 7-

дневен срок от датата на издаване на фиша, се събира по съответния ред на ЗАНН. 

/5/ На лицето, което оспорва извършеното от него нарушение и/ или размера на наложената глоба, откаже да подпише фиша и/ или да заплати на 
място наложената му глоба, се съставя акт. 
Чл.45. /1/За явно маловажни  случаи на нарушение по наредбата, установени при извършването им, овластените за това органи налагат глоба на 

място с квитанция /карнетка/ в размер на 10 лева. 

/2/ Ако нарушителят откаже да заплати наложената глоба по квитанция /карнетка/ - за нарушението се съставя акт. 

Чл.46. Въз основа на съставените актове Кмета на Общината издава наказателни постановления. 
Чл.47. Образуването на административно-наказателни постановления за нарушения, съставяне на актовете, издаването, връчването и обжалването 
на наказателните постановления, определянето на обезщетенията за причинените от нарушителите вреди, както и изпълнението на влезлите в сила 
наказателни постановления, става по реда и в сроковете на ЗАНН. 

Чл.48. /1/ Административно-наказателно отговорни са и непълнолетните лица, навършили шестнадесетгодишна възраст, когато са били в 
състояние да разбират същността и значението на извършеното и да ръководят постъпките си.  

/2/  За нарушения, извършени от малолетни лица, непълнолетни на възраст от 14 до 16 години и поставени под пълно запрещение, отговарят 
съответно родителите, попечителите или настойниците, когато съзнателно са допуснали извършването им или са били в състояние да предотвратят 
нарушението, но не са го сторили.  

/3/  За нарушения, извършени при осъществяване дейности на предприятия, учреждения, заведения, организации и търговски дружества, 
административно-наказателна отговорност носят работниците или служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили 

или допуснали да бъдат извършени.  

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1 Всички схеми на прилежащи територии, одобрени преди влизане в сила на настоящата наредба, са валидни до приемането на нови скици и 

получаването на същите от съответните лица. 
§ 2.По смисъла на тази наредба: 
1.„Отпадък” е вещество, предмет или част от предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се 
освободи и попада поне в една от следните категориите по § 1, т. 1 от ЗУО. 

2. „Битови отпадъци” са отпадъците, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и 

обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за 
отдих и забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им 

съвместно с битовите. 
3.„Производствени отпадъци” са отпадъците, образувани в резултат на промишлената дейност на физическите и юридическите лица. 
4.„Опасни отпадъци” са отпадъците, чийто състав, количество и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда, притежават едно или 

повече свойства, които ги определят като опасни, и/или съдържат компоненти, които ги превръщат в опасни и/или са определени като такива 
според Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане. 
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5.„Строителни отпадъци” са отпадъците, получени в резултат на строителната дейност на строителни площадки, както и отпадъци от разрушаване 
или реконструкция на сгради и съоръжения и земни маси. 

6.„Масово разпространени отпадъци” /МРО/ са отпадъци, които се образуват след употреба на продукти от многобройни източници на територията 
на цялата страна и поради своите характеристики изискват специално управление. 
7.„Отпадъци от черни и цветни метали” са технологичните отпадъци, получени от добива, преработката или механичната обработка на цветни и 

черни метали и сплавите им, бракуваните машини, съоръжения, детайли и конструкции от производствен, строителен или битов характер, с 
изключение на опасните отпадъци. 

8.„Отпадъци от черни и цветни метали с битов характер” са отпадъци от черни и цветни метали, получени в резултат на жизнената дейност на 
хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от черни и цветни метали, получени 

от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления. 
9.Отпадъци от електрическо и електронно оборудване е излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/. 

10.„Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване” е електрическо и електронно оборудване, което е отпадък, включително всички 

компоненти, части и консумативи, които са част от ЕЕО в момента, в който притежателят му се освобождава от него. 
11.„Едрогабаритни отпадъци” са битовите отпадъци, които поради своите размери и тегло не могат да се поставят в съдовете за твърди битови 

отпадъци и създават затруднения при товаренето им.; 

12.„Причинител на отпадъци " е физическо или юридическо лице, при чиято дейност се образуват отпадъци - първичен причинител и/или всеки, 

който осъществява предварителна обработка, смесване или други операции, водещи до промяна на свойствата или състава на отпадъка. 
13.„Третиране на отпадъците” е събирането, съхранението, оползотворяването или обезвреждането на отпадъците и всички междинни операции, 

както и повторното им използване, рециклиране и възстановяване или производство на енергия и материали от отпадъци. 

14.„Обезвреждане на отпадъците” е всяка от следните операции: 

а/ депониране /наземно или подземно/; 
б/ обработване на замърсени земя и почви /например биоразграждане на течности или утайки в почви/; 

в/ дълбочинно инжектиране /например инжектиране на отпадъци в кладенци, солни находища и естествени хранилища, които могат да бъдат 
изпомпвани/; 

г/ повърхностни заграждения /например съхраняване на течни отпадъци или утайки в изкопи, хвостохранилища, лагуни и други подобни 

съоръжения/; 
д/ специално проектирани депа /например депониране в отделни клетки, които са запечатани и изолирани помежду си и от околната среда/; 
е/ изхвърляне на отпадъци във водни обекти, с изключение на морета/океани; 

ж/ наземно изгаряне /инсинерация/; 
з/ постоянно съхраняване /например съхраняване в контейнери в мини и други/; 

15.„Рециклиране на отпадъците” е дейност за възстановяване или възобновяване на суровинните им свойства. 
16.„Преработване на отпадъци” е дейност, която променя свойствата или състава на отпадъците, като ги превръща в суровини за производство на 
крайни продукти или в крайни продукти. 

17.„Депониране на отпадъци” е метод, при който не се предвижда последващо третиране на отпадъците и представлява складиране на отпадъци за 
срок, по-дълъг от три години - за отпадъци, предназначени за оползотворяване, и една година - за отпадъци, предназначени за обезвреждане, по 
начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната среда. 
18.„Повторно нарушение” е нарушение, което е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което 
нарушителят е наказан за нарушение от същия вид. 
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19.„Повторно използване” е използването на отпадъците като продукт, който веднъж вече е бил използван в същата форма за същата цел. 
20.Оползотворяване на отпадъците е всяка от следните операции:  

a/ използването им като гориво или по друг начин за получаване на енергия; 
б/ пречистване или регенериране на разтворители; 

в/ рециклиране или възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други 

процеси на биологично превръщане; 
г/ рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения; 
д/ рециклиране или възстановяване на други неорганични материали; 

е/ регенериране на киселини и основи; 

ж/ възстановяване на компоненти, използвани за намаляване на замърсяването; 
з/ възстановяване на компоненти от катализатори; 

и/ повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла; 
к/ обработване на земната повърхност, благоприятстващо земеделието или подобряващо качествата на околната среда; 
л/ използване на отпадъците, получени по някои от методите на оползотворяване по букви а - к; 
м/ размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите по букви а - л; 
н/ съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по букви а - м, освен временното съхраняване до събирането им от 
мястото на образуване; 
21.„Събиране” е доставянето, натрупването, сортирането и/или смесването на отпадъците с цел транспортиране. 
22.„Транспортиране” е превозът на отпадъци, включително съпътстващите го дейности по товарене, претоварване и разтоварване, когато се 
извършва от оператора като самостоятелна дейност. 
23.„Управление на отпадъците” са операциите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на отпадъците, включително 
осъществяваният контрол над тези операции, както и дейностите, извършвани след закриването на площадките, върху които са разположени 

съоръженията за третиране на отпадъци. 

24.„Временно съхраняване” е дейност, свързана със складирането на отпадъците на площадки при мястото на образуването им или със събирането 
им на площадки за срок не по-дълъг от: 
а/ три години при последващо предаване за оползотворяване; 
б/ една година при последващо предаване за обезвреждане. 
25.„Грубо нарушение” са такива действия или бездействия на заявителя, които са довели до въздействия над допустимите норми за въздействие 
върху компоненти на околната среда или човешкото здраве, установени и документирани по съответния ред от компетентните органи. 

26.„Системно нарушение” е извършване на три или повече нарушения от един и същи вид в продължение на тригодишен период, за които на 
лицата са наложени административни наказания с влезли в сила наказателни постановления. 
27.„Търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали” е осъществяване на разпоредителни сделки с отпадъци от черни и цветни метали, 

както и свързаните с тях дейности /събиране, транспортиране, съхраняване, както и съпътстващи дейности като сортиране, механична обработка и 

други/. 

28.„Изоставено регистрирано моторно превозно средство” е излязло от употреба моторно превозно средство, което се намира върху имот - 

държавна или общинска собственост, изоставено е от собственика си и той не се яви пред компетентните органи в тримесечен срок от 
уведомяването му по надлежния ред. 
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29.„Прилежащи части” са териториите около сгради, павилиони, дворни места, паркинги, гаражи, ж.п. гари, за поддържане чистотата на които са 
отговорни техните обитатели или ползватели. 

30.„Съдове за твърди битови отпадъци” са контейнери, кофи, кошчета на обществени места, в които се изхвърлят твърди битови отпадъци, както и 

полиетиленови чувалчета за разделно събиране. 
31.„Обществени места” са уличните платна, площади, пешеходни алеи, паркове, квартални градинки, спирки на градския транспорт, речни корита, 
части от тротоари и други подобни, които не са определени като  прилежащи части 

32.„Излязло от употреба МПС” е отпадък по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗУО , отговарящ на едно или повече от следните 
условия: 
а/ моторното превозно средство е с прекратена регистрация на основание на представено доказателство за изплатена тотална щета, съгласно чл. 18 

от Наредба № I-45 от 2000г.;  
б/моторното превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000г. за повече от две 
години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или 

общинска собственост; 
в/ моторното превозно средство не може да бъде идентифицирано поради липсата на регистрационен или идентификационен номер и при 

невъзможност собственикът да бъде установен по надлежен ред от компетентните органи, в случай че то се намира върху държавна или общинска 
собственост; 
г/ моторното превозно средство е предадено от собственика на площадките за събиране и временно съхраняване или в центровете за 
разкомплектоване срещу удостоверение за унищожаване;  
д/ откраднато моторно превозно средство с прекратена регистрация на основание чл. 18 от Наредба № I-45 от 2000г.  
33.„Отпадък” от МПС е отпадък по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗУО и включва: 
а/ излезли от употреба моторни превозни средства; 
б/ материали и компоненти от МПС и от ИУМПС. 

34.„Маловажен случай" е този, при който извършеното нарушение с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на 
други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушение от 
съответния вид. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1. Настоящата наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и  във връзка с чл. 19 

от Закона за управление на отпадъците. 
§2. Изменения и допълнения на наредбата се извършват по реда на приемането й в съответствие с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА. 

§3. Настоящата Наредба  влиза в сила от момента на приемането и от Общински съвет Враца  
§4.Наредбата е приета с Решение на Общински съвет Враца № ............ г. 
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14.Отдаване под аренда на недвижими имоти, публична общинска собственост, представляващи земеделска земя с начин 

на трайно ползване – пасища с храсти в землището на с.Згориград, община Враца. 

Докладва: инж.Петя Аврамова 

Зам.кмет на Община Враца 

 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 37п от ЗСПЗЗ във вр. с чл.93, ал.2 и чл.70, ал.3, чл.71, ал.1 от Наредбата за реда за 
придобиване управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРСИ приета от ОбС-Враца с Решение №292/2008г./ приеа да бъде 
проведена процедура по отдаване под аренда, чрез провеждане на публично оповестен конкурс на имоти публична общинска собственост, 
представляващи земеделска земя с начин на трайно ползване – пасища с храсти, находящи се в землището на с. Згориград,община Враца, при 

спазване на приетите с Решение №.730  по Протокол №57/29.07.2010 год.на ОбС Враца правила , мерки и задължения на ползвателите при 

предоставяне ползването на мерите и пасищата публична общинска собственост съдържащите се в чл.37и – 37о от ЗСПЗЗ . 

 

№ Имот №, местонахождение НТП 
Категор
ия 

Площ 

/дка/ 

Първоначална 
конкурсна 
цена в лв.  
годишно  

АОС 

1 000072, землище с. Згориград 
Пасище 
с храсти 

Х 1007.472 3022.42 лв. 1717/05.10г. 

2 000079, землище с. Згориград 
Пасище 
с храсти 

Х 253.982 761.94 лв. 1768/08.10г. 

 

Общинските съветници определиха и утвърждиха следните конкурсни условия и документи: 

Условия за допустимост: 

 Участниците следва да отговарят едновременно на следните  условия: 

 - да са регистрирани земеделски производители и да отглеждат пасищни животни, 
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 - да нямат неизплатени изискуеми задължения към Община Враца произтичащи от неплатени местни данъци и такси и/или неплатени задължения 
произтичащи от граждански договори, разрешителни и др. 

        Необходими документи който всеки един участник следва да представи: 

- Регистрационна карта установяваща регистрация като земеделски производител, брой и вид на регистрираните пасищни животни, заверена за  
2010 година  

-  Нотариално заверена декларация, че нямат неизплатени изискуеми задължения към Община Враца произтичащи от граждански договори, 

разрешителни с др.  

- Заявление за участие в конкурса по образец; 

- Удостоверение за актуално състояние на фирмата (оригинал или нотариално заверено фотокопие) или ЕИК съгласно чл.23 от Закона за 
търговския регистър; 

- Декларация по & 2 от ДР на НРПУРОИ – по образец; 

- Декларация за оглед на имота, предмет на конкурса – по образец; 

- Проектодоговор за наем на общински имот (подписан, че е запознат с клаузите); 

- Документ за закупени конкурсни книжа-оригинал; 

- Документ за платена депозитна вноска-оригинал; 

-Удостоверение от Д-я”Местни данъци и такси” при Община Враца за липса на задължения по ЗМДТ към Община Враца; 

- Изрично пълномощно за участие в търга (когато кандидата се представлява от пълномощник)-оригинал; 

- Оферта по образец, запечатана в отделен плик . 

        Оценяването на предложенията за избор на наемател да се извършва на основание на следната методика: 

Предложенията да се оценяват по комплексна оценка - КО: 

КО = кц x Ц + кб x Б +ки x И +кн x Н., 

където: 
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Ц Предлагана годишна арендна цена; 

Б Брой на притежавани и регистрирани пасищни животни; 

И  Инвестиционна програма; 

Н Насрещни предложения на кандидата, благоприятни за Общината; 

кц коефициентът за тежест на предлаганата цена; 

кб коефициентът за тежест на броя животни; 

ки коефициентът за тежест на инвестиционната програма; 

кн коефициент за тежест на насрещните предложения. 

 

Ц=Цmах/Цi x 100; 

Б = Бmах/Бi x 100; 

И=Иmах/Иi x 100; 

Н=Нmах/Нi x 100; 

Забележка. Критериите Ц, Б, И и Н се определят на база на присъдени точки, като най-доброто предложение се оценява със 100 точки, а всяко 
следващо - прогресивно се намалява. 

Стойностите на различните коефициенти се определят, както следва: 

кц = 0,4; кб = 0,2; ки = 0,2;кн =0,2. 

         Общинските имоти предмет на конкурсната процедура ще бъдат отдадени под аренда съобразно разпоредбите на ЗАЗ за срок до пет стопански 

години съгласно чл.37п от ЗСПЗЗ  , считано от датата на сключване на договора за аренда . Утвърждава размер на депозит за участие в конкурсната 
процедура – 10 процента от първоначалната конкурсна цена за всеки имот. Депозитната сума се приспада от дължимото арендно плащане за 
първата стопанска година. Възлага се на кмета на Община Враца да извърши необходимите действия по предоставяне под аренда чрез публично 
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оповестен конкурс на горните имоти, съгласно действащата нормативна уредба /чл.70 – чл.79 , чл.93 и чл.94 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и Закона за аренда в земеделието/   

 

15.Отдаване под наем на имоти публична общинска собственост, предоставен за управление от Община Враца на Общинско 

предприятие „Спорт и туризъм” – Враца. 

Докладва: инж.Петя Аврамова 

Зам.кмет на Община Враца 

 

 

Решението не беше прието. 

 

16.Приемане на Начален ликвидационен баланс и Програма за ликвидация на „Спортни имоти – Враца”ЕООД. 

Докладва: Малина Николова 

Председател на ОбС – Враца  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските 
дружества, Общински съвет – Враца прие Началния ликвидационен баланс на „Спортни имоти – Враца”ЕООД и Програмата за ликвидация на 
„Спортни имоти – Враца”ЕООД. 

 

17.Приемане на Програма за ликвидация на „Стоматологичен център - І”ЕООД. 

Докладва: Малина Николова 

Председател на ОбС – Враца  

 

Общински съвет  - Враца прие Програма за ликвидация на „Стоматологичен център – І”ЕООД. 
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ПРОГРАМА 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ЛИКВИДАЦИЯ 

НА „СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - І ” ЕООД - ВРАЦА В 

/ ЛИКВИДАЦИЯ/ 

 

1.    Връчване на предизвестия за прекратяване на трудовите правоотношения със служителите по трудов договор.                                        
                                                                             СРОК:  30.12.2010 г. 

2.    Прекратяване договорите на персонала /санитари/, работещ по гражданско правоотношение.                                 
                                                                              СРОК:  31.12.2010 г. 

3.    Провеждане на търгове за продажба на наличното движимо имущество.                
                                         СРОК:  15.11.10 , 26.11.10 г. и 15.02.2011г. 

 

4.   Бракуване на негодното за употреба имущество и предаване на вторични суровини.  

 

                                                                                          СРОК : 15.12.2010 г. и 15.02.2011 г. 

 

5.    Съставяне  на комисия и предаване  на архива в Отдел “ Териториален архив “ към РД”Архиви “ - Монтана.  
                                                                                  СРОК : 24.12.2010 г. 

6.    Прекратяване на договорите с наемателите. 
СРОК : 31.12.2010 г. 

7. Представяне на Отчет на ликвидатора пред Общински съвет – Враца. 
                                                                                                  СРОК : 31.03.2011 г. 
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8. Предаване на  останалото имуществото и документацията на  Община Враца. 
                                                                                               СРОК : 01.04.2011 г. 

9. Предприемане на   действия по заличаване на дружеството в Агенция по вписването съгласно чл.273, ал.1 от ТЗ.  
                                     

                                                                          СРОК :  01.04.2011 г. 

 

 

 

Мирослав Ангелов 

Ликвидатор 

 

 

18.Прекратяване на договора с ликвидатора на „Обредни дейности”ЕООД – Враца /в ликвидация/ и избор на нов ликвидатор 

Докладва: Малина Николова 

Председател на ОбС – Враца  

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, Общински съвет – Враца даде съгласие за прекратяване на договора за възлагане на ликвидацията на 
„Обредни дейности”ЕООД - Враца с ликвидатора г-жа Радостина Миткова Нинова – Савовска и освобождава същата от отговорност. Възлага  се на 
кмета на Община Враца да прекрати договора за възлагане на ликвидацията с г-жа Радостина Миткова Нинова – Савовска по взаимно съгласие на 
страните.Избира за ликвидатор на „Обредни дейности”ЕООД - Враца /в ликвидация/  г-н Валери Илиев Иванов и определя месечно възнаграждение 
в размер на минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии /786,00 лева месечно/. 
Възлага на ликвидатора да разработи Програма за изпълнение на процедурата по ликвидация на „Обредни дейности”ЕООД - Враца /в 
ликвидация/.Възлага на ликвидатора на дружеството да извърши необходимите действия по регистрация на настоящото решение в Търговския 
регистър при Агенция по вписванията. Утвърждава Договор за възлагане на ликвидацията на определения ликвидатор.Възлага на кмета на Община 
Враца да сключи договор за възлагане на ликвидацията на  „Обредни дейности”ЕООД - Враца с избрания от Общински съвет – Враца ликвидатор. 
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 Във връзка с внесената докладна записка е предложен и проект на договор за възлагане на ликвидацията на „Обредни дейност”,които да 
бъде утвърден от Общински съвет-Враца. 

          ДОГОВОР 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЛИКВИДАЦИЯТА НА"ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ” ЕООД – ВРАЦА 

 /В ЛИКВИДАЦИЯ/ 

 

На основание чл.156, ал.2, предложение „второ” от ТЗ, чл.45, ал.1 от НРУПСОВТД и Решение № ......... по Протокол ............. г. на Общински съвет – 

Враца, упражняващ правата на едноличен  собственик на капитала  

 

 Днес, ........................2010 година, между: 

 1."Обредни дейности"ЕООД – Враца /в ликвидация/, с адрес на управление: гр.Враца, ЕИК ..................... в Търговския регистър към Агенция 
по вписванията, представлявано от Кмета на Община Враца, д-р Костадин Шахов с ЕГН ............................., по Решение № ........... по Протокол 
.........../..............2010 г. на Общински съвет – Враца, упражняващ правата на едноличен  собственик на капитала, наричан по-долу за краткост 
ДОВЕРИТЕЛ, 

 и 

 2................................................. с ЕГН ................................  и л.к. № .............., изд. на ................................... г. от МВР – .................., с постоянен 

адрес: ............................................................. в качеството му на ЛИКВИДАТОР на "Обредни дейности"ЕООД – Враца /в ликвидация/, наричан по-
долу за краткост ЛИКВИДАТОР, се сключи настоящият договор. 

 

 Страните се споразумяха за следното: 

І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
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Чл.1. ДОВЕРИТЕЛЯТ възлага, а ЛИКВИДАТОРЪТ приема да извърши ликвидация на ."Обредни дейности"ЕООД – Враца /в ликвидация/ по 
смисъла на гл.ХVІІ от ТЗ в съответствие с действащата нормативна уредба, учредителния акт на дружеството, решенията на Общото му събрание – 

Общински съвет - Враца, както и клаузите на настоящия договор. 

ІІ.СРОК НА ДОГОВОРА 

 

Чл.2. Действието на настоящия договор се ограничава със срока, предвиден за ликвидация на дружеството, съгласно Решение № ........... по 
Протокол ............./.................2010 г. на Общински съвет – Враца. 

ІІІ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРИТЕЛЯ 

 

Чл.3. ДОВЕРИТЕЛЯТ: 

1.упълномощава и възлага на ЛИКВИДАТОРА от името и за сметка на дружеството да довърши текущите сделки, да събере вземанията на 
дружеството, да превърне останалото имущество в пари и да удовлетвори кредиторите, както и да извърши всички действия, изискуеми от закона и 

решенията на Общински съвет - Враца досежно ликвидацията на дружеството, в.т.ч. и да иска заличаване на дружеството по смисъла на чл.273 от 
ТЗ; 

2.контролира дейността на ЛИКВИДАТОРА по изпълнение на поставените му задачи и определя срокове, в рамките на които същият е длъжен да 
предприема мерки за отстраняване на констатирани недостатъци в работата; 

3.упражнява всички права съгласно чл.10 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества; 

4.дава съгласие за сключване на сделки, посочени в Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските 
дружества; 

5.се задължава да заплаща на ЛИКВИДАТОРА уговореното месечно възнаграждение чрез фонд работна заплата на дружеството; 

6.се задължава по реда на т.5 да прави вноски за ДОО и допълнително пенсионно осигуряване, както и за здравно осигуряване на ЛИКВИДАТОРА 

по реда и условията на действащото осигурително законодателство. 
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ІV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИКВИДАТОРА 

 

Чл.4.(1)  ЛИКВИДАТОРЪТ се задължава да: 

1.извърши ликвидацията на дружеството, съгласно разпоредбите на настоящия договор, като организира изпълнението на поставените от 
ДОВЕРИТЕЛЯ задачи; 

2.представлява ."Обредни дейности"ЕООД – Враца /в ликвидация/ пред съдебните, данъчните и другите държавни органи, пред банковите и 

финансовите институции и пред други физически и юридически лица; 

3.изготвя и представя на собственика Програма за ликвидация на дружеството, 

съгласно Решение № ................... по Протокол ......../..........2010 г. на Общински съвет – Враца; 

4.представя на ДОВЕРИТЕЛЯ отчети за резултатите от дейността на дружеството в съответствие с Търговския закон, Учредителния акт, Наредбата 
за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества и решенията на Общински съвет - Враца;  

5.в 15-дневен срок след изтичането на всяко тримесечие и след приключване на финансовата година представя на Общински съвет – Враца, 
упражняващ правата на едноличен собственик на капитала и Кмета на Община Враца тримесечен отчет;  

6.уведомява незабавно в писмена форма Общото събрание на дружеството за всички обстоятелства от съществено значение за дружеството; 

7.отговаря за редовното водене на дружествените книги по чл.53 от ТЗ; 

8.предоставя при поискване информация за дейностите на дружеството, разходваните 

ресурси, за тяхното производство и анализ на ефективността на дружеството на собственика; 

 (2) ЛИКВИДАТОРЪТ представлява дружеството като работодател. С оглед на това, ЛИКВИДАТОРЪТ: 

1.приема и утвърждава щатното разписание на дружеството и прави промени в него; 

2.сключва, изменя и прекратява трудовите договори, определя трудовите възнаграждения, налага дисциплинарни наказания, стимулира и 

командирова персонала на дружеството, като спазва действащата нормативна уредба; 

3.приема и изменя съдържанието на вътрешните правилници в дружеството като работодател. 
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(3) ЛИКВИДАТОРЪТ няма право да:  

1.огласява служебна информация и сведения за дружеството, докато е в сила настоящият договор, както и за срок от 3 години след прекратяването 
му; 

2.извършва от свое или от чуждо име търговски сделки; 

3.участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, когато се извършва дейност, сходна с дейността на 
дружеството; 

4.заема каквато и да е ръководна длъжност или длъжност в ръководни органи на други дружества, когато се извършва дейност, сходна с дейността 
на дружеството; 

5.бъде управител, контрольор, член на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество; 

6.бъде народен представител, общински съветник, кмет на община, кмет на район или кметство, кметски наместник, заместник-кмет на община, 
секретар на община; 

7.бъде държавен служител или работи по трудово правоотношение в държавна или общинска администрация. 

(4) ЛИКВИДАТОРЪТ решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общински съвет - Враца, в качеството му на 
упражняващ правата на едноличен собственик на капитала. 

Чл.5.(1) ЛИКВИДАТОРЪТ има право да се разпорежда с имуществото на дружеството с оглед на извършваната ликвидация и в съответствие с 
действащата нормативна уредба, учредителния акт, решенията на Общото събрание – Общински съвет – Враца, Наредбата за реда за упражняване 
правата на собственост на Община Враца в търговските дружества, приложимото специално законодателство и клаузите на настоящия договор. 

(2) ЛИКВИДАТОРЪТ няма право без разрешение на ДОВЕРИТЕЛЯ да сключва сделките, посочени в Наредбата за реда за упражняване правата на 
собственост на Община Враца. 

Чл.6. При изпълнение на своите задължения, ЛИКВИДАТОРЪТ има право: 

1.на възнаграждение, изплащано при условията и по реда на чл.7 от настоящия договор; 

2.на неприсъствени дни по лични причини (без отпуск по болест).  
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V.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ. НЕПРИСЪСТВЕНИ ДНИ. КОМАНДИРОВАНЕ. 

 

 Чл.7.(1) ЛИКВИДАТОРЪТ има право на месечно възнаграждение в размер на 786,00 лева. 

   (2) ДОВЕРИТЕЛЯТ не гарантира размера  на възнаграждението, уговорено по ал.1, при липса на средства на дружеството. 

 Чл.8. Възнаграждението на ЛИКВИДАТОРА е за сметка на средствата за работна заплата на дружеството, както и данъчното му облагане се 
извършва по реда на ЗОДФЛ. Отговорността за деклариране на сумите, получени като възнаграждение по този договор е на ЛИКВИДАТОРА. 

 Чл.9. ЛИКВИДАТОРЪТ се осигурява за всички осигурителни случаи, когато не е осигурен на друго основание и не е придобил право на 
пенсия за осигурителен стаж и възраст. 

 Чл.10. За сметка на дружеството, при ред и условия, определени от нормативните актове, ЛИКВИДАТОРЪТ се осигурява и за риска 
„безработица”, чрез вноски във фонд „Безработица”. 

 Чл.11.(1) ЛИКВИДАТОРЪТ има право на 20 неприсъствени работни дни годишно, за ползването на които уведомява Председателя на 
Общински съвет - Враца и Кмета на Община Враца. 

 (2) За времето на неприсъствените дни на ЛИКВИДАТОРА се заплаща възнаграждение, изчислено от изплатеното му среднодневно 
възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който ЛИКВИДАТОРЪТ е изпълнявал задълженията си 

най-малко 10 работни дни. 

VІ.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.12.(1) Настоящият договор може да бъде прекратен с изтичане срока на договора, както и предсрочно безвиновно: 

1.по взаимно съгласие на страните; 

2.по искане на ЛИКВИДАТОРА с писмено предизвестие не по-малко от 3 месеца. Срокът на предизвестието тече от деня на получаването му в 
Общински съвет – Враца; 

3.по искане на Общински съвет - Враца, след вземане на решение, с предизвестие от 1 месец. Срокът на предизвестието тече от деня на вземане на 
решението, може да не се отработва и в този случай се заплаща; 
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4.при преобразуване на търговското дружество, както и при промяна на собственика му; 

5.в случай на смърт или поставяне под запрещение на физическото лице, съответно в случай на обявяване на несъстоятелност; 

6.при възникване на обстоятелство, обуславящо забрана или ограничение за лицето за заемане на такава длъжност, съгласно закона, учредителния 
акт на дружеството  и чл. 27 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества и действащото 
законодателство; 

7.поради трайна фактическа невъзможност на ЛИКВИДАТОРА да изпълнява задълженията си, продължила повече от 60 календарни дни. 

 (2) Договорът може да бъде прекратен преди изтичането на срока на действието му с решение на Общински съвет - Враца, без предизвестие: 

1.при виновно неизпълнение от страна на ЛИКВИДАТОРА на задълженията по този договор; 

2.при нарушаване от ЛИКВИДАТОРА на закона, извършено при или по повод изпълнението на задълженията по договора или при нарушаване на 
Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества и действащото законодателство; 

3.при повдигане на обвинение на ЛИКВИДАТОРА за престъпление от общ характер, извършено при или по повод изпълнението на задълженията 
по договора;. 

4. при извършване от страна на ЛИКВИДАТОРА на престъпление от общ характер, установено с влязла в сила присъда. 

(3) ЛИКВИДАТОРЪТ се освобождава от длъжност с решение на общото събрание на дружеството – Общински съвет - Враца.   

VІІ.ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

Чл.13. Страните могат да променят условията на настоящия договор при последващи промени на нормативната уредба, при съществени изменения 
на икономическите условия или по взаимно съгласие чрез допълнителни писмени споразумения към настоящия договор  

Чл.14. Възникналите спорове между страните по този договор и неуредените с него въпроси, се решават в съответствие с действащото 
законодателство. 

Чл.15. Действието на настоящия договор може да бъде продължавано от страните по него с нарочно писмено споразумение, подписано от страните, 
след решение на упражняващия правата на собственост в едноличното дружество – Общински съвет – Враца. 
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  Решението на Общински съвет – Враца за упълномощаване на Кмета на Община Враца за сключване на договор е неразделна част от 
настоящия договор. 

 Настоящият договор се състави в два еднообразни и с еднаква правна сила екземпляра, по един за всяка страна, и подписа в знак на съгласие  
с текстовете му,  както следва: 

 

19.Осигуряване на медицинска апаратура за „Комплексен онкологичен център” – Враца ЕООД (КОЦ). 

Докладва: д-р Петко Пешлейски 

Общински съветник 

 

 

 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и  чл.10, ал.1, т.22 от Наредба за реда за упражняване на правата на собственост на Община Враца в 
търговските дружества, Общински съвет – Враца даде съгласие „Комплексен онкологичен център” – Враца ЕООД (КОЦ) да започне процедура по 
осигуряване на медицинска апаратура на приблизителна стойност  2 400 000лв., която да бъде закупена със собствени средства на лечебното 
заведение в периода 2010 – 2012 г.  

1. Парафинов микротом – 1 бр. – 30 000 лв. 
2. Замразяващ микротом /криостат/ - 1 бр. – 30 000 лв. 
3. Хистокинет – 1 бр. – 30 000 лв. 
4. Ехоендоскоп – 1 бр. – 150 000 лв. 
5. Високо технологичен спирален компютър  томограф с минимум 16 – срезова мултислайтова система – 1 бр. – 600 000 лв. 
6. Ултрасижън – 1 бр. – 100 000 лв. 
7. Електрохидравлична мултифункционална операционна маса с аксесоари за урологични хирургични интервенции – 1 бр. – 60 000 лв. 
8. Електрохидравлична мултифункционална  операционна маса с аксесоари  за хирургични и гинекологични интервенции – 1 бр. – 60 000 лв. 
9. Универсална платформа с приложения  в ендоурологията и лапароскопската хирургия – 1 бр. – 150 000 лв. 
10. Дигитална ултразвукова система - 2  бр. – 200 000 лв. 
11. Система за екстракорпорална литотрипсия – 1 бр. – 120 000 лв. 
12. Система за еднопортова лапароскопска оперативна дейност – 1 бр. –100 000лв. 
13. Лигашур – 1 бр. - 150 000 лв. 
14. Рентгенотерапевтична уредба за повърхностна терапия – 1 бр. – 700 000 лв. 

 

Изброената апаратура на приблизителна стойност около  2 400 000 лв. ще бъде закупена със собствени средства на „КОЦ” – Враца ЕООД в 
периода 2010 – 2012 г., съгласно постъпила докладна записка в Община Враца  от д-р Жулиета Цолова – Управител на „КОЦ” – Враца ЕООД.  
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Осигурявайки изброената апаратура, „КОЦ” – Враца ЕООД ще предлага високо технологично комплексно лечение на пациентите с 
онкологични заболявания в следващите десет години. 

Лечебното заведение разполага с изискващите се по брой и квалификация лекари и специалисти – магистри по медицинска и радиологична 
физика и биология. 

 

 

 

20.Издаване на абонаментни карти на граждани за пътуване на преференциални цени от „Тролейбусен транспорт – Враца” ЕООД 

Докладва: Малина Николова 

Председател на ОбС – Враца  

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Враца даде съгласие на Управителя на „Тролейбусен 

транспорт – Враца” ЕООД да: 

1.1.Издава абонаментна карта на цена 10 лв. за един месец за линия на лицата, придобили право на пенсия по чл.68, ал.1-3 от КСО 

(навършени 60 г. за жените и 63 г. за мъжете), срещу представяне на решение от НОИ.  

1.2.Издава абонаментна карта на цена 10 лв. за един месец, за една линия на лица с увреждания, притежаващи удостоверение от Дирекция 
„Социално подпомагане”  - Враца. 

1.3.Освобождава лицата, навършили 75 годишна възраст, притежаващи адресна регистрация в Община Враца, от таксуване по време на 
пътуване. Пътуването се обезпечава с картата по утвърден от Министерството на финансите образец, издадена от превозвача. 

2.Възлага на Управителя на „Тролейбусен транспорт – Враца”ЕООД след приключване на съответния месец да представя в Общински съвет 
– Враца Справка за броя и вида на издадените абонаментни карти. 

 

21.Разни 


