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П Р О Т О К О Л   № 78 
 

 Днес 01.08.2011 година от 10,00 часа се проведе редовно заседание на Общински 
съвет – Враца. 
 Присъстваха 31 общински съветници.  
 Отсъстваха:  Вл.Ценов, К.Семкова, Кр.Богданов, Пл.Димитров, Р.Христов и 
Т.Василева.  

Председателят на общинския съвет – г-жа Малина Николова обяви кворум в залата и 
откри заседанието в съответствие с чл.49, ал.1 от Правилника за организацията и дейността 
на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация. 

 
 Председателят на общинския съвет – г-жа Малина Николова даде думата за 

разисквания и предложения по проекта за дневен ред.  
 
1. Като т.13 в дневният ред да се включи Докладна записка относно:  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 2011. 

Предложението се подложи на гласуване и се прие със следния вот: 
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 24 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 
 
 2.Като т.14 в дневният ред да се включи Докладна записка относно:  Разглеждане и 
одобряване с решение от общински съвет, на основание 21, ал.1, т.11 от закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.110, ал.1, т.5 и чл.129, ал.1 от Закона за 
устройството на територията, на Проект за подробен устройствен план (парцеларен план) за 
техническа инфраструктура – подземна тръбна мрежа за оптична свързаност в с.Девене и 
с.Три кладенци и землищата им.  

Предложението се подложи на гласуване и се прие със следния вот: 
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 22 
ПРОТИВ – 1 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 
 
 3.Като т.15 в дневният ред да се включи Докладна записка относно: Предвиждане 
промяна в собствеността на поземлен имот от публична общинска собственост в частна 
общинска собственост с проект за частично изменение на подробен устройствен план. 

Предложението се подложи на гласуване и се прие със следния вот: 
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 14 
ПРОТИВ – 1 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 6 
 

4.Като т.16 в дневният ред да се включи Докладна записка относно: Допълване и 
актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост през 2011 г., относно  разпореждане с недвижими имоти частна общинска 
собственост. 
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Предложението се подложи на гласуване и се прие със следния вот: 
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 14 
ПРОТИВ – 1 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 7  

 
5. Като т.17 в дневният ред да се включи Докладна записка относно: Прекратяване на 

съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот - поземлен имот с 
идентификатор 12259.1012.348 по Кадастралната карта или УПИ ІІ-323, кв.62, ж.к.”Дъбника”  
по действащия Устройствен план на гр.Враца.  

Предложението се подложи на гласуване и се прие със следния вот: 
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 15 
ПРОТИВ – 2 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 6 
  

6. Като т.18 в дневният ред да се включи Докладна записка относно: Вземане на 
решение за безвъзмездно предоставяне за управление на движими вещи частна общинска 
собственост представляващи три броя лекотоварни автомобила „Дачия Логан”, модел 
„Logan VAN”, с рег. № Вр 7208 ВХ, рег. № 7209 ВХ и рег. № 7210 ВХ в полза на ОП 
„Социални дейности”.  

Предложението се подложи на гласуване и се прие със следния вот: 
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 23 
ПРОТИВ – 1 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
 

7. Като т.19 в дневният ред да се включи Докладна записка относно: Откриване на 
процедура за продажба на обособен обект, частна  общинска  собственост.  

Предложението се подложи на гласуване и се прие със следния вот: 
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 16 
ПРОТИВ – 1 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3 
 

8. Като т.20 в дневният ред да се включи Докладна записка относно: Даване съгласие 
за рефинансиране на револвиращ кредит от Управителя на „БКС – Враца” ЕООД.  

Предложението се подложи на гласуване и се прие със следния вот: 
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 21 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3 
 
 След проведените разисквания, общинският съвет реши заседанието да протече при 
следния дневен ред:  

 
1.Питания. 
2.Приемане на Отчет за дейността на администрацията на Община Враца за периода 

01.01.2011г. – 30.06.2011г. 
Докладва: д-р Костадин Шахов 

       Кмет на Община Враца 
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3.Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Враца за периода 
01.01.0211г. – 30.06.2011г.        

Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
4.Приемане Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Враца за 

първото шестмесечие на 2011 година. 
Докладва: д-р Костадин Шахов 

       Кмет на Община Враца 
5.Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Враца за първото полугодие 

на 2011 година. 
       Докладва: Малина Николова 
       Председател на ОбС – Враца 
6.Оттегляне овластяването на управителя – д-р Крум Крумов и възлагане на 

управлението на временно изпълняващ длъжността управител на „ДКЦ І – Враца” ЕООД. 
       Докладва: Малина Николова 
       Председател на ОбС – Враца 
7.Откриване на процедура по провеждане на публичен подбор за избор на управител 

и възлагане управлението на „ДКЦ І – Враца” ЕООД. 
       Докладва: Малина Николова 
       Председател на ОбС – Враца 
8.Съгласие за закупуване на мултифункционален ехограф с цветен доплер на 

стойност 36 000 лева чрез банков кредит от „ДКЦ I – Враца” ЕООД    
        Докладва: Малина Николова 

       Председател на ОбС – Враца 
9.Опрощаване на дължими държавни /публични/ вземания към Държавния бюджет 

на Р България. 
       Докладва: Румен Антов 
       Общински съветник 
10.Опрощаване на дължими държавни /публични/ вземания към Държавния бюджет 

на Р България. 
       Докладва: Румен Антов 
       Общински съветник 
 
11.Опрощаване на дължими държавни /публични/ вземания към Държавния бюджет 

на Р България. 
       Докладва: Румен Антов 
       Общински съветник 
12.Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от Общински съвет – 

Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване, за закрила на детето и социална 
политика. 

       Докладва: д-р Петко Пешлейски 
       Общински съветник 
13.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 2011 

Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
14.Разглеждане и одобряване с решение от общински съвет, на основание 21, ал.1, 

т.11 от закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.110, ал.1, т.5 и 
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чл.129, ал.1 от Закона за устройството на територията, на Проект за подробен устройствен 
план (парцеларен план) за техническа инфраструктура – подземна тръбна мрежа за оптична 
свързаност в с.Девене и с.Три кладенци и землищата им 

Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
15.Предвиждане промяна в собствеността на поземлен имот от публична общинска 

собственост в частна общинска собственост с проект за частично изменение на подробен 
устройствен план. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
16.Допълване и актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти 

– общинска собственост през 2011 г., относно  разпореждане с недвижими имоти частна 
общинска собственост 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
17.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим 

имот - поземлен имот с идентификатор 12259.1012.348 по Кадастралната карта или УПИ ІІ-

323, кв.62, ж.к.”Дъбника”  по действащия Устройствен план на гр.Враца. 
       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
18.Вземане на решение за безвъзмездно предоставяне за управление на движими 

вещи частна общинска собственост представляващи три броя лекотоварни автомобила 
„Дачия Логан”, модел „Logan VAN”, с рег. № Вр 7208 ВХ, рег. № 7209 ВХ и рег. № 7210 ВХ 
в полза на ОП „Социални дейности” 

       Докладва: д-р Михаил Шарков 
       Зам.кмет на Община Враца 
19.Откриване на процедура за продажба на обособен обект, частна  общинска  

собственост 
        Докладва: Мария Петрова 

       Общински съветник 
20.Даване съгласие за рефинансиране на револвиращ кредит от Управителя на „БКС 

– Враца” ЕООД 
       Докладва: Костадин Апостолов 
       Общински съветник 
21.Разни. 
 
Дневния ред се прие със следния вот:  
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 23 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 
 
След станалите разисквания Общински съвет взе следните решения:  
 
1.Питания. 
Поставиха се следните питания от общински съветници: 
К.Илиев: 1.Относно: Предоставяне на помещение на КДК: Ще бъде ли 

предоставено помещение на КДК, за да може този клуб да застане с цялата си тежест в 
обществото, да заеме своето място и в крайна сметка да може да провежда някаква културна 
политика? 2.Относно: Охраната на болницата: Кой плаща на полицията да охранява, след 
като „СИТИ СОТ” не беше в състояние веднага след конкурса да поеме охраната на 
болницата? 3.Относно: 120 000 лева за БКС: Защо парите не са преведени и защо няма 
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тази комисия, и одит да се изпрати, за да се установи дали действително тези пари трябва да 
се преведат, дали Ив.Младенов действително ги е изкарал тези пари и т.н.? 

Р.Тошева: 1.Относно: Изпълнение програмата за стимулиране на децата с 
дарования: 1.На кои деца и ученици поименно,от кои училища, за какви извънкласни 
форми, конкурси, състезания са дадени стипендии и средства по решение на комисията за 
2010г.? в какъв размер са средствата? 2. На кои деца и ученици поименно,от кои училища, за 
какви извънкласни форми, конкурси, състезания са дадени стипендии и финансови средства 
по решение на комисията за първото полугодие на 2011г. какъв размер са предоставените 
средства? Защо в отчета за изпълнение на общинския бюджет е отчетено  0 изпълнение на 
предвидените 10 000 лева за финансовата 2011г.? 3. В докладна записка подписана от Вас д-
р Шахов, за изпълнение на решенията на ОбС – Враца по Решение № 896/24.03.2011г. в 
графа Изпълнител е записан д-р Михаил Шарков, а в графа Изпълнение – отбелязано 
програмата се изпълнява съобразно условията? 2.Относно: Дейността на домашен 
социален патронаж на ОП „Социални дейности”: 1.Кога услугата Социален патронаж ще 
стигне до възрастните и болни хора в селищата на Община Враца? 2.До кога временно 
изпълняващ ще ръководи ОП „социални дейности”? Защо не се открие процедура за избор 
на ръководител и организиране на пълноценна дейност на храненето – ученическо, на 
болнолежащи, диетично, социален патронаж, социални дейности по амбициозната програма 
2010г.? 3. Ученическото хранене задоволява пътуващите ученици. В състава на оставащите, 
не пътуващи има деца от крайно нуждаещи се семейства. Моля да съберете информация от 
училищните ръководства за такива деца, да се направи анализ на средствата от местни 
дейности и се намери механизъм при който диференцирано, но справедливо се разпределят 
и стигат до повече деца в неравностойно положение.  
3.Относно: Разкриване, финансиране и ефективно функциониране на Клуб на 
пенсионера и инвалида: 1. Кога ще се осигурят помещения, оборудване и заплащане на ½ 
бройка сътрудник за КП – Косталево, Голямо Пещене, Згориград, Вировско и други селища? 
2. Моля да ни (на мен и съветниците от ГС на БСП), бъде предоставена подробна и точна 
информация за материалната база – помещение, оборудване, ел.техника и кадрово 
осигуряване на клубовете на пенсионера и инвалида във Враца и селищата на общината. 3. 
Има ли сдружение на клубовете на пенсионера и инвалида, регистрирано ли е като НПО, 
финансира ли се от общината? Имате ли информация кандидатствало ли е за финансиране 
по национални програми? Това предмет на дейност ли е на работещите в ОП „Социални 
дейности”? 

В.Атанасов: Относно: Разположените на територията на Община Враца 
съоръжения (базови станции) на ВИВАКОМ, М-ТЕЛ и ГЛОБУЛ: Кои са 
разрешителните и съпътстващите документи от Министерство на Здравеопазването, за да 
могат тези базови станции да бъдат разположени в жилищни и населени места, блокове? Как 
тези документи се връзват с разрешителните, които се издават Община Враца? 
 

2.Приемане на Отчет за дейността на администрацията на Община Враца за 
периода 01.01.2011г. – 30.06.2011г. 

Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
Изказа се: М.Младенов 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1059 
 

ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на администрацията на Община 
Враца за периода 01.01.2011г. – 30.06.2011г. 
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 
 

РЕШИ: 
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Приема за сведение отчет за дейността на администрацията на Община Враца за 
периода 01.01.2011г. – 30.06.2011г. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1059 
ЗА – 21 
ПРОТИВ – 2 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1059 

 
3.Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Враца за периода 

01.01.0211г. – 30.06.2011г.        
Докладва: д-р Костадин Шахов 

       Кмет на Община Враца 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1060 
 

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Враца за 
периода 01.01.2011г. – 30.06.2011г. 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 
На основание чл.44, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.92, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински 
съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация 
 

РЕШИ: 
 
 Приема за сведение отчета за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Враца 
за периода 01.01.2011г. – 30.06.2011г. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1060 
ЗА – 24 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1060 

 
4.Приемане Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Враца 

за първото шестмесечие на 2011 година. 
Докладва: д-р Костадин Шахов 

       Кмет на Община Враца 
Изказаха се: В.Драганов, К.Апостолов, М.Младенов и Хр.Петрушева 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1061 

 
ОТНОСНО: Приемане на Информация за текущото изпълнение на бюджета на 

Община Враца за първото шестмесечие на 2011 година 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. чл. 25, ал. 1 от Закона за 
общинските бюджети, чл. 48 от Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на 
общинския бюджети при мотиви, подробно изложени в докладната записка 
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РЕШИ: 
 

Приема внесената от Кмета на Община Враца информация за текущото изпълнение 
на бюджета на Община Враца за първото шестмесечие на 2011 година. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1061 
ЗА – 16 
ПРОТИВ – 3 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 6 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1061 

 
И Н Ф О Р М А Ц И Я  

 ЗА ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА  ОБЩИНА ВРАЦА 
ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА. 

         
         Настоящата информация се предоставя на Общински съвет в изпълнение на 
изискванията на чл.25, ал.1 от Закона за общинските бюджети и чл.48 от Наредбата за 
съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Враца.  
         Приетият с Решение № 895 от 22.02.2011 год. на общински съвет бюджет на Община 
Враца за 2011 год. в размер на 44 381 627 лв. в т.ч.:  

 По приходната част:   
        - за делегирани от държавата дейности  – 24 209 617 лв. 
        - за местните дейности– 20 172 010 лв. 

 По разходната част:  
        - за делегирани от държавата дейности -  24 209 617 лв. 
        - за местни дейности     -  19 462 425 лв.  

  - за дофинансиране на делегираните от държавата дейности  -  709 585 лв. 
В процеса на изпълнение на бюджета и на основание чл.  27 от ЗОБ са извършени 

промени, подробно описани в Справка № 1 и Справка № 2 към Приложение 1 от настоящата 
информация. Промените на плана на бюджета на община Враца през отчетния период 
включват увеличения и намаления, но като цяло същият е завишен с 3 331 525 лева. 

Уточненият  годишен план към 30.06.2011 г. възлиза на 47 713 152 лв.  в т.ч.: 
 По приходната част:   

      - за делегирани от държавата дейности    – 27 466 169 лв.; 
      - за местните дейности    -  20 246 983 лв. 

 По разходната част:  
       - за делегирани от държавата дейности  –  27 466 169  лв. 
       - за местни дейности  – 19 462 425 лв.   

 -  за дофинансиране на делегираните от държавата дейности   –  724 477 лв. 
 

ПО  ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА  
 

Приходите по бюджета се делят на приходи с държавен характер и приходи с 
общински характер. Относителният им дял в уточнения годишен план за 2011 год. е както 
следва: 

- приходи с държавен характер - 58 %; 
- приходи с общински характер - 42 %,  при съотношение за 2010 год. – 74% на 

26%. 
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    Изпълнението на приходите по отчет към 30.06.2011 год. е общо в размер на 21 098 
805 лв., което е 44 % от уточнения план и подробно е отразено в Приложение № 1 към 
настоящата информация. 

Анализът показва, че приходите с държавен характер са изпълнени на 45% от 
уточнения план, а тези с общински характер – на 43 %. 

Показателите за същия период на миналата година сочат изпълнение на приходите с 
държавен характер 47% и на приходите с общински характер - 36 %. Отчита се тенденция на 
по-добро изпълнение на собствените приходи спрямо 2010 год. 

 
1. Приходи с държавен характер 
Първоначалният годишен план на приходите с държавен характер е в размер на 

24 209 617  лв., а уточнения план към 30.06.2011 г.  е 27 466 169 лв. Направените промени за 
финансиране на държавни дейности са отразени в  Справка № 1  към  Приложение № 1. 

Приходите с държавен характер през първото шестмесечие на 2011 г. са изпълнени в 
размер на   12 371 576 лв.  
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Изпълнението им по видове е както следва: 
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- неданъчни приходи  – 75 006 лв., изпълнение  76% спрямо уточнения план;  
взаимоотношения с централния бюджет  - 13 001 487 лв., изпълнение 53% ; трансфери  - 
272 954 лв.; временни безлихвени заеми - 3 535 лв. и  операции с финансови активи в т.ч. 
наличност на 30.06.2011 г. - 981 406 лв. 
 

2. Приходи с общински характер 
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Общинските приходи са източник за финансиране на местните дейности.  
Първоначалният годишен план на местните приходи е в размер на 20 172 010 лв., а 

уточнения план към 30.06.2011 г.  е 20 246 983  лв. Направените промени за финансиране на 
местни дейности са отразени в  Справка № 2  към  Приложение № 1. 

Отчетените приходи с общински характер по бюджета на Община Враца  към 
30.06.2011 год. са в размер общо на 8 727 229 лв. Анализът на тяхното изпълнение показва: 

Приходите от местни данъци, при уточнен план 3 515 444 лв., са изпълнени в размер 
на 2 012 535 лв. или 57 % и представляват 40 % от общо реализираните през отчетния 
период собствени приходи.  
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Изпълнението на данъчните приходи през първото шестмесечие на 2011 г. е както 
следва: 

- окончателен годишен /патентен/ данък  е с изпълнение 102 389 лв., при уточнен 
бюджет 160 000 лв. или 64 %.  

-  данък върху недвижимите имоти :  
Изпълнението към 30.06.2011 год. е  740 265 лв. при разчет 1 440 000 лв. или  51 %. 

Спрямо същия период на 2010 год. са събрани  99 955 лв. повече.  
- данък върху превозните средства: 
Към 30.06.2011 год.са постъпили 795 178 лв., при уточнен бюджет  

1 100 000 лв. или изпълнение  72 %. Събраният данък е със 170 831 лв. повече спрямо същия 
период на 2010 г.; 

- данък дарение и възмезден начин: 
 С бюджета за 2011 год. са разчетени 810 000 лв., изпълнението за полугодието е 366 

040 лв. което е със 165 966 лв. по-малко спрямо същия период на   2010 г.; 
- туристически данък – 6 492 лв., изпълнение – 119 % и  
- други данъци  - 2 171 лв; 
 
Неданъчни приходи са в размер на 4 373 563 лв., което е 49 % от уточнения план. 

Те са  със   731 777 лв.  повече от отчетените за същия период на миналата година. 
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Неданъчните приходи включват приходи и доходи от собственост, изпълнени към 

полугодието 38 % или 740 695 лв. 
Приходите от наем на имущество, разчетени в размер на 976 000 лв. са с изпълнение 

40%, реализирани са  388 349 лв. 
От наем на земя при разчет 230 000 лв., изпълнението е 49 277 лв.или 21%. 
По § 24-04 «Нетни приходи от продажба на продукция, стоки и услуги» при разчет за 

годината 630 894 лв. са постъпили 287 712 лв.  
Приходите от дивиденти – изпълнението е 6 % от годишния план при 51 % за същия 

период на миналата година. Този приход ще постъпи в периода на второто шестмесечие на 
2011 год. 

С най-голям относител дял от неданъчните приходи, постъпили по бюджета на 
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общината към 30.06.2011 год. са постъпилите общински такси – 64 %. Тяхното изпълнение 
е  60% или 2 803 719 лв., при уточнен план 4 685 300 лв. Спрямо същия период на 
предходната 2010 год., постъпленията от общински такси са със 57 253 лв. повече. 

Изпълнението по видове такси е както следва: 
 - такса за битови отпадъци – изпълнение 1 953 067 лв. при разчет по бюджета 

2 500 000 лв. или 78 %. 
- такса за ползване на детски градини – при бюджет за годината  490 000 лв. са 

постъпили през първото полугодие 244 251 лв. или 50 %.  
- за ползване на детски ясли и др. по здравеопазването – изпълнение 48 %. 
- за социални услуги – изпълнение 22 %. Отчетеното ниско изпълнение  по  

§ 27-04 – Такси за социални услуги се дължи на това, че по-него са разчетени таксите за 
ученическо хранене, а отчитането им е направено  по  § 27-29 – Други такси, където има 
преизпълнение в размер на 143 %. 
 - за административни услуги- изпълнението е 52 %; 
 - за технически услуги – изпълнение 30 %. Постъпили са 100 780 лв. при годишен 
план 338 850 лв. 
 - такса за притежаване на куче – 2 208 лв. при разчет за годината 7 000 лв.; 
 - такса за общежития в образованието  - 37 935 лв. или 63 %; 
 - такса за откупуване на гробни места – изпълнение 56 % и приходи от други 
общински такси 117 594 лв. 
 Глоби, санкции наказателни лихви – изпълнение 12 967 лв. при бюджет 21 660 лв. 
или 60 %. 
 Други неданъчни приходи – изпълнение 83 %. За отчетния период. По този 
приходен параграф постъпват приходите от обезщетения, продажбата на тръжни книжа и 
др. 
 Събрани и внесени са дължими данъци по ЗДДС и ЗКПО общо в размер на 399 559 
лв. 
 От продажба на общинско имущество към 30.06.2011 год. са постъпили 1 027 200 
лв. или 39 %. Поради големият относителен дял в часта на неданъчните приходи с общински 
характер - почти 30 %, изпълнението на този приход до размера на разчетения е от особенна 
важност. 
 Изпълнението на плана за приходите от концесии е 17 539 лв. или 25 %.   
 

ПО  РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА  
 

При уточнен план на разходите 47 713 152 лв., към 30.06.2011 г. са отчетени  
21 098 805 лв. или 44 % .в т. ч.:  

-  За делегираните от държавата дейности при уточнен план  27 466 169 лв., отчетени 
разходи в размер на 12 371 576 лв.  

- За дофинансиране на делегираните от държавата дейности с общински приходи при 
уточнен годишен план 724 477 лв., отчетените разходи са 342 528 лв. 

-  За местните дейности при уточнен годишен план 19 522 506 лв., отчетът към 
30.06.2011г. е 8 384 701 лв.  

За същия период на 2010 год. са отчетени общо разходи в размер на  23 257 467 лв., 
които представлява също 44 % от плана. 

Подробна информация за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие 
на 2011 год. по параграфи , функции и дейности е отразена в изготвените и приложени 
справки Приложение № 2 и Приложение № 3 към отчета.  
 За държавните дейности с най-голям относителен дял са разходите за заплати и 
осигурителни вноски, а в местните дейности –разходите за издръжка. 
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Бюджетните разходи за първото шестмесечие на 2011 год. са отчетени съгласно 
Единната бюджетна класификация по съответните разходни параграфи, функции и 
дейности. 

Разходите за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения и дължимите осигурителни вноски   представляват  
46 % от общо  отчетените разходи.  
Изпълнението на разходите по § 10- Издръжка е 7 616 446 лв. или 36 % от общо  отчетените 
разходи. Отчетените по този параграф разходи представляват разходи за материали, външни 
услуги, текущи ремонти и др. в т.ч. и съдебни обезщетения. Изплатените от Община Враца 
разходи за съдебни обезщетения, съгласно изпълнителни листове и отчетени по съответния 
подпараграф 10-92 са в размер на 538 827 лв. при разчет по плана 355 458 лв. Остатъкът за 
погасяване на възникнали задължения за съдебни обезщетения към 30.06.2011 г. е в размер 
на 482 632 лв.Разходите за субсидии за нефинансови предприятия и организации са в размер 
общо на 850 733 лв. или 4 % от общите разходи. 
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С най-голям дял от общите разходи по бюджета са разходите по функция 

„Образование” – 46 %. Всички останали разходи по функции са в рамките от 5 до 10 % от 
общите разходи. 
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Изпълнението по функции е както следва: 
Функция „Образование” - При разчет 20 379 547 лв., изпълнението е 9 665 501 лв. 

Характерното в тази функция е, че общинските училища са определени като делегирани от 
държавата дейности и се издържат основно със средствата от обща субсидия от ЦБ в размер 
на 90%.  

Функция „Здравеопазване” - При разчет 2 312 719 лв. изпълнението е 800 357 лв. 
или 35 %. 

Изпълнението на функция „Социално подпомагане и грижи” е 1 773 050 лв. при 
разчет 3 624 531 лв., или 49 %. 

В  „Жилищно строителство, БКС и ООС” при разчет 4 586 587 лв. изпълнението е 
1 895 958 лв. или 41 %. Издражката е изцяло разход на общински дейности. С висок 
относителен дял в раздела е дейност „Чистота”- при разчет 3 073 041 лв. изпълнението е 
1 390 334 лв.  

Във функция „Отбрана и сигурност” са отразени разходите по ликвидиране на 
последици от бедствия, разходи за охрана и сигурност. За първото шестмесечие на 2011 год. 
от заложените по план 294 750 лв. са изразходени 79 897 лв. 

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” при разчет 2 212 097 лв. 
изпълнението е 1 338 011 лв.- 60%. Този раздел отразява издръжката на читалищата, 
библиотеки, Регионалния исторически музей, ОП”Обредни дейности” и ОП”Спорт и 
туризъм” и др.дейности по културата и спорта. 

Функция „Икономически дейности и услуги” - при разчет 1 897 678 лв. 
изпълнението е 1348 366 лв. – 71 %. С висок относителен дял от 56 % в тази функция е 
дейността „Други дейности по икономиката”  където изпълнението е 80 %. 

Функция „Общи държавни служби” при разчет 2 950 819 лв. изпълнението е 
1 655 383 лв. или 56 %. 
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Разходи за лихви 

Капиталови разходи
Резерв 

Дофинансиране

изпълнение на разходите по функции към 30.06.2011

уточнен план към 30.06.11
отчет към 30.06.11  

 
 КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 
 
С Решение № 895 от 22.02.2011 год. на общински съвет Враца е утвърден поименния 

списък на Програмата за капиталови разходи за 2011 год.  общо в размер на 8 668 852 лв. от 
които 4 444 000 лв. изграждане на сепарираща инсталация и клетка 2.1 към Регионално депо 
за ТБО. 

Уточненият план е в размер на 9 924 433 лв. вследствие направени корекции в 
увеличение отразени в Справка 1 и Справка 2 към Приложение № 1 от информацията.  

В отчета за изпълнение на бюджета на Община Враца към 30.06.2011 год. са отчетени 
капиталови разходи в размер на 2 244 416 лв., които са със  314 726 лв. по-малко от 
фактическия разход отразен в  Приложение № 4 към информацията. 

Разликата е вследствие отразени в отчета със знак „минус” съфинансиране по проект 
”Красива България” в размер на 185 060 лв. и възстановени разходи по бюджета на 
общината за подготовката на „Интегрирания проект за воден цикъл на Враца” в размер на  
129 664 лв. 

Към 30.06.2011 год. са изпълнени строително-монтажни работи, основни ремонти, 
проектиране и доставка на машини, съоръжения и оборудване за 2 559 142 лв. или 26 % от 
капиталовата програма. 

Отчетени по § 51- Основни ремонти са разходи в размер на 857 029 лв.;  
- § 52 -  Дълготрайни материални активи   - 1 531 392  лв. и 
- § 53 -  Нематериални дълготрайни активи – 170 721  лв. 
Отчетените разходи подробно са отразени по обекти и източници на финансиране в 

отчета за изпълнение на капиталовата програма Приложение № 4 към информацията. 
 
ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ 
 

  Наличността към 01.01.2011 год. по специалната сметка за приходите от 
приватизация е 36 686 лв. 
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 Разходите за наетия персонал представляващ разходи за заплати и осигурителни 
вноски е в размер на 10 644 лв. или 72 % от общия разход. Наличността към 30.06.2011 год. 
е 21 925 лв. в т ч. фонд „Инвестиции” - 438 лв.   
 

 ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 
 
Одобрени проекти с участието на Община Враца са 25 бр. Това са проекти на 

Общината с Правителството, на Общината , общинските структури и партньори. От тях 
преходни са 9 бр. и 16 бр. са одобрените през първото полугодие на 2011 г.  

Стойността на одобрените проекти приблизително 146 млн.лв., като с най-голям 
относителен дял е „Интегрирания проект за воден цикъл на Враца”, който ще се изпълнява 
през следващите 5 години. 

Проектите по които се работи в Община Враца през първото шестмесечие на 2011 
год. са дадени подробно в Приложение № 5, разделени на групи: одобрени, внесени за 
разглеждане, подготвяни за кандидатстване и неодобрени.  

Изпълнението на приходната част на бюджета за първото шестмесечие на 2011 год., 
както и правилните разчети на разходите и упражняването на контрол при тяхното 
извършване даде възможност, дейностите финансирани от общината да функционират 
нормално. 

Разходите са извършвани в рамките на утвърдените бюджетни кредити и отчитани 
преди всичко съобразно съдържанието им.  

Предстои да бъде извършен анализ на изпълнението на бюджета във връзка с неговата 
актуализация. 

  
5.Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Враца за първото 

полугодие на 2011 година. 
       Докладва: Малина Николова 
       Председател на ОбС – Враца 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1062 
 

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Враца за 
първото полугодие на 2011 година 
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 
 
На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, чл.15, ал.4 от Правилник за организацията и дейността 
на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска 
администрация и при мотиви, изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
 

Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Враца за първото полугодие на 2011 
година.  
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1062 
ЗА – 24 
ПРОТИВ – 1 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1062 
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6.Оттегляне овластяването на управителя – д-р Крум Крумов и възлагане на 
управлението на временно изпълняващ длъжността управител на „ДКЦ І – Враца” 
ЕООД. 

       Докладва: Малина Николова 
       Председател на ОбС – Враца 
 
Изказаха се: К.Илиев, М.Николова, М.Младенов, Р.Тошева, Вл.Христов, 

Ир.Виденова и Цв.Димитров 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1063 
 

ОТНОСНО: Оттегляне овластяването на управителя – д-р Крум Крумов и 
възлагане на управлението на временно изпълняващ длъжността управител на „ДКЦ І 
– Враца” ЕООД 
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 
 
На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.141, ал.4, чл.137, ал.1, т.5 от 
Търговския закон, параграф 1 „а” от Заключителните разпоредби на Наредба № 
9/26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения 
 

РЕШИ: 
 
 1.Оттегля овластяването на управителя на „ДКЦ І – Враца” ЕООД – д-р Крум 
Крумов. 
 2.Освобождава от отговорност управителя на „ДКЦ І – Враца” ЕООД – д-р Крум 
Крумов. 
 3.Възлага на Кмета на Община Враца да прекрати договора за управление на „ДКЦ І 
– Враца” ЕООД с д-р Крум Крумов на основание чл.141, ал. 4 от Търговския закон, считано 
от 16.08.2011 година. 
 4.Възлага управлението на д-р Ирена Виденова за временно изпълняващ длъжността 
управител на „ДКЦ І – Враца” ЕООД, считано от 16.08.2011 година до избор на управител 
чрез процедура по провеждане на публичен подбор. 
  5.Утвърждава Договор за възлагане на управлението на „ДКЦ І – Враца” ЕООД. 

6.Възлага на Кмета на Община Враца да сключи договор за възлагане на 
управлението на „ДКЦ І – Враца” ЕООД с д-р Ирена Виденова, съгласно утвърдения от 
Общински съвет – Враца образец.  

7.Възлага на управителя на „ДКЦ І – Враца” ЕООД да подаде заявление до Агенция 
по вписванията за заличаване от Търговския регистър на д-р Крум Крумов като управител и 
вписване на д-р Ирена Виденова като временен управител на лечебното заведение. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1063 
ЗА – 20: Б.Ничев, В.Драганов, Д.Димитрова, Д.Георгиев, Ил.Костов, К.Беков, К.Апостолов, 
М.Николова, М.Петрова, М.Драганов, Н.Найденова, П.Пешлейски, П.Тодоров, Р.Тошева, 
Р.Антов, С.Илчева, Ст.Дамянов, Цв.Ценов, Цв.Димитров и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – 2: К.Илиев и М.Младенов. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 6: В.Стаменов, В.Атанасов, В.Лещарска, Вл.Христов, Ем.Георгиев и 
Ем.Пеняшки. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1063 
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7.Откриване на процедура по провеждане на публичен подбор за избор на 
управител и възлагане управлението на „ДКЦ І – Враца” ЕООД. 

       Докладва: Малина Николова 
       Председател на ОбС – Враца 

  
Изказаха се: В.Драганов, М.Младенов, М.Николова, Ем.Пеняшки, д-р К.Шахов и 

Ем.Георгиев 
 По време на дебатите се направиха следните предложения за изменение и допълнение 
на проекта за решение 
 1.Вносителя на докладната записка направи следното изменение: В Комисията за 
организиране и провеждане на конкурса мястото на д-р В.Лещарска да се заеме от Р.Тошева. 
 2.Общински съвет – Враца да проведе конкурса за подбор на Управител на „ДКЦ І - 
Враца” ЕООД. 
Предложението се подложи на гласуване при следния вот: 
ЗА – 8 
ПРОТИВ – 1 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 10 
Не се прие направеното предложение. 
 3.Комисията да се състои от 7 вместо от 5 члена. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 12 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 8 
 4.В състава на комисията да влезе д-р В.Лещарска. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 21 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
 5. В състава на комисията да влезе М.Младенов. 
Предложението се подложи на гласуване при следния вот: 
ЗА – 10 
ПРОТИВ – 6 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 6 
Не се прие направеното предложение. 
 6. В състава на комисията да влезе К.Илиев. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 16 
ПРОТИВ – 1 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1064 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по провеждане на публичен подбор за 
избор на управител и възлагане управлението на „ДКЦ І - Враца” ЕООД 
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 
 
На основание чл. 21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.3, ал.1 от Наредба № 9/26.06.2000г. за 
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни 
заведения по Закона за лечебните заведения и във връзка с чл.63, ал.3 от Закона за лечебните 
заведения 
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РЕШИ: 
 

І.Обявява конкурс за избор на управител и възлагане управлението на „ДКЦ І - 
Враца” ЕООД при следните условия: 

1.срок на договора – 3 години; 
2.място на изпълнение на задълженията: „ДКЦ І – Враца” ЕООД. 
ІІ.До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните 

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

квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен 
„магистър” по икономика и управление с призната специалност по медицинска 
информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването; 

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

медицина да имат придобита основна специалност; 
4.не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ 

характер, освен, ако са реабилитирани. 
ІІІ.Необходими документи, място и срок на подаването им: 
1.Заявление за участие в конкурса-свободен текст; 
2.Автобиография – Europass формат; 
3.Заверени /собственоръчно/ копия от: 
3.1.Диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна 

степен „магистър” по медицина; 
3.2.Документ, удостоверяващ придобита специалност; 
3.3.Документ за придобита квалификация по здравен мениджмънт; 

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

3.4.Диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна 
степен „магистър” по икономика и управление с призната специалност по медицинска 
информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването; 

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

4.Документи, удостоверяващи наличието на минимум пет години трудов стаж като 
лекар или икономист с призната специалност по медицинска информатика и здравен 
мениджмънт или по икономика на здравеопазването; 

5.Свидетелство за съдимост, с изрична отметка, че е предназначено за работа като 
управител на лечебно заведение; 

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

7.Медицинско удостоверение за работа; 
8.Фотокопие на лична карта; 
9.Декларация – свободен текст по чл.27 от Наредбата за реда за упражняване на 

правата на собственост на Община Враца в търговските дружества; 
10.Декларация за запознаване с условията за провеждане на конкурс за лечебно 

заведение /свободен текст/, определени в настоящето решение, в Наредбата за реда за 
упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества и Наредба 
№ 9/26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 
управлението на лечебни заведения.  

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

ІV.Изисквания към писмената разработка: 
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1.Да съдържа Програма за развитието и дейността на „ДКЦ І – Враца” ЕООД за 
тригодишен период с обем до 40 /четиридесет/ машинописни страници – в три екземпляра.  

2.За подготовка на разработките всеки кандидат има право да получи необходимата 
информация чрез „ДКЦ І – Враца” ЕООД. 

V.Тема на събеседването: 
Писмената разработка, представена от кандидата, познаването на нормативната 

уредба в областта на здравеопазването, комуникативни и организационни способности, 
способности за обективна преценка. 

VІ.Условия, ред и срок за подаване на документите и писмената разработка: 
1.Документите по р-л ІІІ се подават лично или чрез пълномощник в непрозрачен, 

запечатан плик в Център за обслужване на граждани в Общинска администрация – Враца, 
всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00. до 17.00 ч. в едномесечен срок от 
публикуване на обявата за публичния подбор на Сайта на Община Враца, на таблото за 
информация в Община Враца и в един местен ежедневник. 

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

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

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

VІІ.Етапи на конкурса: 
1.І-ви етап проверка на съответствието на представените документи с предварително 

обявените изисквания; 
2.ІІ-ри етап - отваряне и оценяване на представените от кандидатите на Програма за 

развитието и дейността на „ДКЦ І – Враца” ЕООД; 
3.събеседване с допуснатите кандидати. 
VІІІ.Дата, час и място на провеждане на конкурса: 
Конкурсът ще се проведе в заседателната зала на Община Враца с начало  10.00 часа 

на 12.09.2011 г., като при необходимост конкурсът продължава на следващия работен ден 
от 10.00 ч. 

ІХ. Допускане до отделните етапи на конкурса 
До отделните етапи на конкурса кандидатите се допускат съгласно условията на 

Наредба № 9/26.06.2000 г. 
Х.Комисия за организиране и провеждане на конкурса в състав: 
Председател :  Д-р Нина Найденова; 
Секретар:  Радка Тошева 
Членове :  Румен Антов – юрист;  

Д-р Анета Ставрова; 
Д-р Вероника Лещарска; 
Маргарита Ангелова; 
Кирил Илиев. 

Резервни членове: Владимир Христов – юрист; 
Петър Тодоров. 

ХІ.Решението да бъде публикувано в един национален и един местен вестник в 
3-дневен срок от изготвяне на протокола от заседанието на Общински съвет – Враца. 

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

XIII. Утвърждава договор за възлагане на управлението на „ДКЦ І – Враца” 
ЕООД. 
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ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1064 
ЗА – 22: Б.Ничев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Лещарска, Д.Димитрова, Ем.Георгиев, 
Ем.Пеняшки, К.Илиев, К.Беков, К.Апостолов, М.Николова, М.Петрова, М.Драганов, 
М.Калистратов, Н.Найденова, П.Пешлейски, П.Тодоров, Р.Тошева, Р.Антов, С.Илчева, 
Ст.Дамянов и Цв.Ценов. 
ПРОТИВ – 1: М.Младенов. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1064 

 
8.Съгласие за закупуване на мултифункционален ехограф с цветен доплер на 

стойност 36 000 лева чрез банков кредит от „ДКЦ I – Враца” ЕООД   
        Докладва: Малина Николова 

       Председател на ОбС – Враца 
Изказаха се: д-р П.Пешлейски и М.Николова 
По време на разискванията вносителят оттегли докладната записка и проекта за 

решение. 
  

Р Е Ш Е Н И Е  № 1065 
 

ОТНОСНО: Съгласие за закупуване на мултифункционален ехограф с цветен 
доплер на стойност 36 000 лева чрез банков кредит от „ДКЦ I – Враца” ЕООД 
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 
 

РЕШИ: 
 

Оттегля докладната записка и проекта за решение. 
 
9.Опрощаване на дължими държавни /публични/ вземания към Държавния 

бюджет на Р България. 
       Докладва: Румен Антов 
       Общински съветник 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1066 

 
ОТНОСНО: Опрощаване на дължими държавни /публични/ вземания към 

Държавния бюджет на Р България 
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 
 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.9 от Указ № 2773/1980 година и чл.98, 
т.12 от Конституцията на Р България, 
 

РЕШИ: 
 

Изразява мотивирано предложение, с което НЕ ПРЕДЛАГА опрощаване на 
задължението в размер на 3 806,85 лв., от които 2 527,71 лв. главница и 1 279,14 лв. лихва на 
Николинка Бориславова Здравкова, жител на гр. Враца, ж.к. „Дъбника” бл.7, вх.Д, ет.3, 
ап.101. 

МОТИВИ:  
Поради изпълнение на особените изисквания на Конституцията и Законите в 

Република България за опрощаване на публичните вземания са единствено в правомощията 
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на Президента на Република България. Опрощаването се извършва при установяване на 
липса на собственост и липса на средства за осигуряване на жизнен минимум, и при 
изключително тежко материално положение. При извършената проверка се установи, че 
лицето има следната собственост, съгласно удостоверение за декларирани данни към 
05.07.2011г. на Дирекция „МДТ в Община Враца: апартамент, находящ се в гр.Враца, ж.к. 
„Дъбника” бл.7; съсобствен недвижим имот, находящ се в гр.Враца, ул. „Джуджан”; 
недвижим имот, представляващ търговски обект, находящ се в гр.Враца,  ж.к. „Дъбника”. 

Ето защо и на основание становище на органите по приходи в Дирекция „МДТ” в 
Община Враца, Общински съвет – Враца прави това мотивирано предложение за 
неопрощаване на посочените задължения. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1066 
ЗА – 19 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1066 

 
10.Опрощаване на дължими държавни /публични/ вземания към Държавния 

бюджет на Р България. 
       Докладва: Румен Антов 
       Общински съветник 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1067 

 
ОТНОСНО: Опрощаване на дължими държавни /публични/ вземания към 

Държавния бюджет на Р България 
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 
 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.9 от Указ № 2773/1980 година и чл.98, 
т.12 от Конституцията на Р България, 
 

 РЕШИ: 
 

Изразява мотивирано предложение, с което НЕ ПРЕДЛАГА опрощаване на 
задължението в размер на 650 лева на Райна Георгиева Петрова, жител на гр. Враца, ж.к. 
„Дъбника” бл.27, вх.А, ет.6, ап.17. 

МОТИВИ:  
Поради изпълнение на особените изисквания на Конституцията и Законите в 

Република България за опрощаване на публичните вземания са единствено в правомощията 
на Президента на Република България. Опрощаването се извършва при установяване на 
липса на собственост и липса на средства за осигуряване на жизнен минимум, и при 
изключително тежко материално положение. При извършената проверка се установи, че 
лицето е пенсионер и има следната собственост, съгласно удостоверение за декларирани 
данни към 11.07.2011г. на Дирекция „МДТ в Община Враца: апартамент, находящ се в 
гр.Враца, ж.к. „Дъбника”, бл.27. 

Ето защо и на основание становище на органите по приходи в Дирекция „МДТ” в 
Община Враца, Общински съвет – Враца прави това мотивирано предложение за 
неопрощаване на посочените задължения. 
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ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1067 
ЗА – 19 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1067 

 
11.Опрощаване на дължими държавни /публични/ вземания към Държавния 

бюджет на Р България. 
       Докладва: Румен Антов 
       Общински съветник 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1068 

 
ОТНОСНО: Опрощаване на дължими държавни /публични/ вземания към 

Държавния бюджет на Р България 
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 
 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.9 от Указ № 2773/1980 година и чл.98, 
т.12 от Конституцията на Р България, 
 

 РЕШИ: 
 

Изразява мотивирано предложение, с което ПРЕДЛАГА опрощаване на 
задължението в размер на 2 419,87 лв., от които 1 716,19 лв. главница и 703,68 лв. лихва на 
Ирена Петрова Иванова, жител на гр. Враца, ул. „Река Лева” 3, вх.В, ет.6, ап.55. 

МОТИВИ:  
Поради изпълнение на особените изисквания на Конституцията и Законите в 

Република България за опрощаване на публичните вземания са единствено в правомощията 
на Президента на Република България. Опрощаването се извършва при установяване на 
липса на собственост и липса на средства за осигуряване на жизнен минимум, и при 
изключително тежко материално положение. При извършената проверка се установи, че 
лицето няма собственост, съгласно удостоверение за декларирани данни към 27.06.2011г. на 
Дирекция „МДТ в Община Враца. 

Ето защо и на основание становище на органите по приходи в Дирекция „МДТ” в 
Община Враца, Общински съвет – Враца прави това мотивирано предложение за 
опрощаване на посочените задължения. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1068 
ЗА – 21 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1068 

 
12.Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от Общински съвет 

– Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване, за закрила на детето и 
социална политика. 

       Докладва: д-р Петко Пешлейски 
       Общински съветник 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 1069 

 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от 

Общински съвет – Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване, за закрила 
на детето и социална политика 
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 
 
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във вр. с чл.12, ал.3, т.22 от Правилник 
за организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация 
 

РЕШИ: 
 
 Отпуска еднократна финансова помощ на следните граждани: 

1.Пенка Коцова Тошева, жител на гр.Враца, ж.к. „Дъбника”, бл.13, вх.В, ет.2, ап.69 в 
размер на 250 лева (двеста и петдесет лева). 

2.Ивайло Николаев Семков, жител на гр.Враца, ул. „Ангел Кънчов” 94, ап.81 в размер 
на 200 лева (двеста лева) 

3.Невена Георгиева Цветкова, жител на гр.Враца, ж.к. „Дъбника”, бл.41, вх.В, ап.55 в 
размер на 150 лева (сто и петдесет лева). 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1069 
ЗА – 25: Б.Ничев, В.Атанасов, В.Драганов, В.Лещарска, Д.Димитрова, Д.Георгиев, 
Ем.Георгиев, Ем.Пеняшки, Ил.Костов, К.Беков, К.Апостолов, М.Николова, М.Петрова, 
М.Ангелова, М.Драганов, М.Калистратов, Н.Найденова, П.Пешлейски, П.Тодоров, 
Р.Тошева, Р.Антов, С.Илчева, Ст.Дамянов, Цв.Ценов и Цв.Димитров. 
ПРОТИВ – 2: К.Илиев и М.Младенов. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1069 
 

13.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 2011 

Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1070 

 
ОТНОСНО: Споразумение за сътрудничество между Община Враца, 

Министерство на културата, Програма на ООН за развитие, Регионална библиотека 
“Христо Ботев” Враца и читалищата от Община Враца, одобрени от Програма 
“Глоб@лни библиотеки- България”, целеви библиотеки за Етап 2010 и на основание 
чл.61, ал.1, вр. ал.2,  т.4, буква „г” от ЗМСМА в частта „изпълнение на  конкретни 
проектни дейности”, Решение № 538 от Протокол № 43/22.12.2009 година и Решение № 
806 от Протокол № 63/16.11.2010 година на Общински съвет – Враца 
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 
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На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.61 от ЗМСМА и при мотиви подробно 
изложени в докладна записка 

РЕШИ: 
 

1. Потвърждава  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 2011. 

2. Одобрява текста на Споразумението за сътрудничество по програмата, съгласно  
Приложение  №1, неразделна част от настоящото решение. 

3. Упълномощава  Кмета на Община Враца да подпише споразумението за 
сътрудничество между Министерство на културата, Програмата на ООН за развитие 
(ПРООН), Община Враца и Народно читалище „Милин камък-1927” с. Мраморен – целева 
библиотека по Етап 2011. 

4. Задължава кмета да информира периодично Общинския съвет – Враца за 
изпълнението на програмата на местно ниво 

5. Възлага контрол по изпълнение на настоящото решение на Постоянната комисия 
по култура, културно историческо наследство и вероизповедания  към Общински съвет – 
Враца. 

Препис от настоящото решение да бъде представен на всяка страна по 
Споразумението за сътрудничество при неговото подписване. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1070 
ЗА – 26: Б.Ничев, В.Стаменов, В.Атанасов, В.Лещарска, Д.Димитрова, Д.Георгиев, 
Ем.Пеняшки, Ил.Костов, К.Илиев, К.Беков, К.Апостолов, М.Николова, М.Петрова, 
М.Ангелова, М.Драганов, М.Калистратов, М.Младенов, Н.Найденова, П.Пешлейски, 
П.Тодоров, Р.Тошева, Р.Антов, С.Илчева, Ст.Дамянов, Цв.Ценов и Цв.Димитров. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1070 
 

14.Разглеждане и одобряване с решение от общински съвет, на основание 21, 
ал.1, т.11 от закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.110, 
ал.1, т.5 и чл.129, ал.1 от Закона за устройството на територията, на Проект за 
подробен устройствен план (парцеларен план) за техническа инфраструктура – 
подземна тръбна мрежа за оптична свързаност в с.Девене и с.Три кладенци и 
землищата им 

Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1071 

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

основание 21, ал.1, т.11 от закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.110, ал.1, т.5 и чл.129, ал.1 от Закона за устройството на 
територията, на Проект за подробен устройствен план (парцеларен план) за 
техническа инфраструктура – подземна тръбна мрежа за оптична свързаност в 
с.Девене и с.Три кладенци и землищата им  
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 
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На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.110, ал.1, т.5 и 129, ал.1 от ЗУТ, Решение по 
т.1 от Протокол № 17/20.07.2011г. на Общински експертен съвет по устройство на 
територията и при мотиви подробно изложени в докладна записка 

 
РЕШИ: 

 
Одобрява Проект за подробен устройствен план (парцеларен план) за техническа 

инфраструктура – подземна тръбна мрежа за оптична свързаност в с.Девене и с.Три 
кладенци и землищата им. 

Решението може да бъде обжалвано чрез Община Враца пред Административен съд 
Враца в 14-дневен срок от уведомяването. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1071 
ЗА – 23: Б.Ничев, В.Стаменов, В.Лещарска, Д.Димитрова, Д.Георгиев, Ем.Пеняшки, 
Ил.Костов, К.Беков, К.Апостолов, М.Николова, М.Петрова, М.Ангелова, М.Драганов, 
М.Калистратов, Н.Найденова, П.Пешлейски, П.Тодоров, Р.Тошева, Р.Антов, С.Илчева, 
Ст.Дамянов, Цв.Ценов и Цв.Димитров. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1: В.Атанасов. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1071 

 
15.Предвиждане промяна в собствеността на поземлен имот от публична 

общинска собственост в частна общинска собственост с проект за частично изменение 
на подробен устройствен план. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
 
Вносителят оттегли докладната записка и проекта за решение. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1072 

 
ОТНОСНО: Предвиждане промяна в собствеността на поземлен имот от на 

публична общинска собственост в частна общинска собственост с проект за частично 
изменение на подробен устройствен план  
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 
 

РЕШИ: 
 

Оттегля докладната записка и проекта за решение. 
 
16.Допълване и актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост през 2011 г., относно  разпореждане с недвижими имоти 
частна общинска собственост 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1073 

 
ОТНОСНО:  Допълване и актуализиране Програмата за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост през 2011г., относно  разпореждане с 
недвижими имоти частна общинска собственост 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
РЕШИ: 

 
1.На основание чл.45 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество приема експертни оценки изготвени от лицензирани 
оценители, относно пазарната стойност на недвижими имоти и на основание чл.8 и ал.9 от 
Закона за общинската собственост допълва списъка в Програмата за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2011 г. на имотите предвидени за 
разпореждане, както следва:  
 

No 
  Вид на имота Местонахождение 

Акт 
за 

ОС  

Площ 
  

 в  м2 

Пазарна 
стойност 

 в  лв. 
(без ДДС) 

1. 

Незастроен урегулиран 
поземлен имот, отреден 
за  жилищно 
строителство  

гр.Враца, ж.к.”Река Лева”, 
кв.30, УПИ V-429, ул.”Цар Асен 
І”, 
п.и. с идентификатор 
12259.1013.429 по Кадастрална 
карта 

1951 479.00 

43 000.00 

(по 

89.77лв/м2) 

2. 
Незастроен урегулиран 
поземлен имот, отреден 
за  КОО  

гр.Враца, ЦГЧ, кв.170,  
УПИ ІV-202, ул.”Екзарх 
Йосиф”, 
п.и. с идентификатор 
12259.1018.202 по Кадастрална 
карта 

1949 1020.00 

112 200.00 

(по 

110.00лв/м2) 

3. 

Незастроен урегулиран 
поземлен имот, отреден 
за  жилищно 
строителство  

гр.Враца, ЦГЧ,  
кв.175, УПИ VІ-3664,  
ул.”Войводин дол” №6, 
п.и. с идентификатор 
12259.1016.41 по Кадастрална 
карта 

1893 227.00 

18 800.00 

(по 

80.09лв/м2) 

4. 

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

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

1811 

УПИ: 
     289 м2 

1. 
жил.сград

а:  32 м2 
2. 

жил.сград
а:  46 м2 

 

52 800.00 

 

        
2.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, чл.50, т.1 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. 
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ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1073 
ЗА – 21: В.Стаменов, В.Лещарска, Д.Димитрова, Д.Георгиев, Ем.Георгиев, Ем.Пеняшки, 
Ил.Костов, К.Илиев, К.Беков, К.Апостолов, М.Николова, М.Петрова, М.Ангелова, 
М.Калистратов, Н.Найденова, П.Пешлейски, П.Тодоров, Р.Антов, С.Илчева, Ст.Дамянов и  
Цв.Ценов. 
ПРОТИВ – 1: В.Драганов. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1: Б.Ничев. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1073 
 

17.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от 
недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 12259.1012.348 по Кадастралната 
карта или УПИ ІІ-323, кв.62, ж.к.”Дъбника”  по действащия Устройствен план на 
гр.Враца. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1074 

 
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част 

от недвижим имот – поземлен имот с идентификатор 12259.1012.348 по Кадастралната 
карта или УПИ ІІ-323, кв.62, ж.к. „Дъбника”  по действащия Устройствен план на 
гр.Враца.  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.4, т.2 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за 
общинската собственост; чл.33 ал.1 т.1; чл.38; чл.42, ал.1, т.2 и чл.45 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и при мотиви, подробно 
изложени в докладната записка 

РЕШИ: 
 

1.Приема експертна оценка от 18.07.2011г. на лицензиран оценител инж.Евгени 
Филипов, съгласно която пазарната стойност на общинската част от поземлен имот с 
идентификатор 12259.1012.348 по Кадастралната карта, съставляващ УПИ ІІ-323, кв.62, ж.к. 
„Дъбника” по действащия Устройствен план на гр.Враца, представляваща 586/2913 ид.ч. от 
поземления имот, състоящи се от 586.00 м2  незастроен терен, придаващи се по регулация, 
съгласно Регулационен план, одобрен с Решение № 959 по Протокол №72/19.04.2011 г. на Общински 
съвет – Враца, актувани с акт за частна общинска собственост №1954/14.07.2010г., възлиза на 
35 430.00  лв. без ДДС (тридесет и пет хиляди четиристотин и тридесет лева без данък 
добавена стойност) или по 60.46 лв./м2.  

2.Дава съгласие за продажба на общинската част от имота и възлага на Кмета на 
Община Враца, да проведе процедура за прекратяване на съсобственост за недвижим имот – 
п.и. с идентификатор 12259.1012.348 по Кадастралната карта, съставляващ УПИ ІІ-323, кв.62, 
ж.к. „Дъбника” по действащия Устройствен план на гр.Враца, чрез продажба на общинската 
част от имота по одобрената в т.1 цена. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1074 
ЗА – 20: В.Стаменов, В.Лещарска, Д.Димитрова, Д.Георгиев, Ем.Георгиев, Ем.Пеняшки, 
Ил.Костов, К.Илиев, К.Беков, К.Апостолов, М.Николова, М.Петрова, М.Ангелова, 
Н.Найденова, П.Пешлейски, П.Тодоров, Р.Антов, С.Илчева, Ст.Дамянов и  Цв.Ценов. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2: Б.Ничев  и В.Драганов. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1074 
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18.Вземане на решение за безвъзмездно предоставяне за управление на движими 
вещи частна общинска собственост представляващи три броя лекотоварни 
автомобила „Дачия Логан”, модел „Logan VAN”, с рег. № Вр 7208 ВХ, рег. № 7209 ВХ и 
рег. № 7210 ВХ в полза на ОП „Социални дейности” 

       Докладва: д-р Михаил Шарков 
       Зам.кмет на Община Враца 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1075 

 
ОТНОСНО: Вземане на решение за безвъзмездно предоставяне за управление на 

движими вещи частна общинска собственост представляващи три броя лекотоварни 
автомобила марка „Дачия”, модел „Logan VAN”, с рег. № Вр 7208 ВХ, рег. № Вр 7209 
ВХ и рег. № Вр 7210 ВХ в полза на ОП „Социални дейности”  

 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във вр. с чл.12, ал.4 от ЗОС и чл.31, ал.1 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
/приета с Решение №292/2008г. на ОбС – Враца/ и при мотиви, подробно изложени в 
докладната записка 

РЕШИ: 
 

1.С цел осъществяване дейността по предоставяне на храна и услуги на потребители 
от различни населени места на територията на общината Общински съвет Враца дава 
съгласие Община Враца да предостави безвъзмездно за управление на ОП „Социални 
дейности” следните движими вещи в режим на  частна общинска собственост:  

- Лек автомобил марка „Дачия”, модел” Logan VAN” с рег. № ВР 7208 ВХ, с рама № 
UU1FSD14545528910 и двигател № K9K E 892 R028135. Автомобила е с балансова стойност 
19314.00 лв. с ДДС, съгласно фактура № 0200002773 от 11.07.2011г. /счетоводен документ/.  

- Лек автомобил марка „Дачия”, модел” Logan VAN” с рег. № ВР 7209 ВХ, с рама №  
UU1FSD1454553038 и двигател № K9K E 892 R029548. Автомобила е с балансова стойност 
19314.00 лв. с ДДС, съгласно фактура № 0200002774 от 11.07.2011г. /счетоводен документ/.  

- Лек автомобил марка „Дачия”, модел” Logan VAN” с рег. № ВР 7210 ВХ, с рама № 
UU1FSD1454553039 и двигател № K9K E 892 R029546. Автомобила е с балансова стойност 
19314.00 лв. с ДДС, съгласно фактура № 0200002775 от 11.07.2011г. /счетоводен документ/.  

2.Възлага на Кмета на Община Враца в изпълнение на решението по т.1 да извърши 
необходимите действия по безвъзмездното предоставяне на автомобилите за ползване на ОП 
„Социални дейности”.  
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1075 
ЗА – 23: Б.Ничев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Лещарска, Д.Димитрова, Д.Георгиев, 
Ем.Георгиев, Ем.Пеняшки, Ил.Костов, К.Илиев, К.Беков, К.Апостолов, М.Николова, 
М.Петрова, М.Ангелова, М.Калистратов, Н.Найденова, П.Пешлейски, П.Тодоров, Р.Антов, 
С.Илчева, Ст.Дамянов и  Цв.Ценов. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1075 

 
19.Откриване на процедура за продажба на обособен обект, частна  общинска  

собственост 
        Докладва: Мария Петрова 

       Общински съветник 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 1076 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за продажба на обособен обект, частна  
общинска  собственост 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА); чл.3, ал.3, т.2 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол (ЗПСК),  чл.5 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите, Решение № 
867/25.02.2011г. на Общински съвет – Враца за включване на обектите в Програмата за 
приватизация за 2011г. и Протокол № 46/20.07.2011г. на Комисия за приватизация 
 

РЕШИ: 
 

І.Приема оценката за определяне на справедлива пазарна стойност и правния анализ 
на юриста  за срок от 6 месеца на: 

Поземлен имот с инд.№ 12259.1020.35 по КК на гр.Враца с площ 295,00 м2 заедно с 
построената в него двуетажна сграда с инд.№ 12259.1020.35.1 по КК на гр.Враца със 
застроена площ 78,00 м2  находящи се на бул.”Хр.Ботев”55, Враца, зона Първа, ЦГЧ;  АОС – 
частна № 1651/26.11.2009г. 

ІІ. Обявява публичен търг с явно наддаване за продажба при следните условия: 
1. Наименование на обекта на търга с начална тръжна цена /без ДДС/ и стъпка на 

наддаване: 
Поземлен имот с инд.№ 12259.1020.35 по КК на гр.Враца, площ 295,00 м2 заедно с 

построената в него двуетажна сграда с инд. № 12259.1020.35.1 по КК на гр.Враца и 
застроена площ 78,00 м2, находящи се на бул. „Хр.Ботев”55, Враца, зона Първа, ЦГЧ;  АОС – 
частна № 1651/26.11.2009г. 

Начална тръжна цена 125 000 лв. /сто двадесет и пет хиляди лева/ и стъпка на 
наддаване 5 000 лв./ върху крайната цена се начислява частично ДДС/. 

2. Размер на депозита за участие в търга – 10% от началната тръжна  цена. 
Депозитната вноска се внася в ОББ клон Враца по сметка на Община Враца 
BG13UBBS80023300146537 код BIC  UBBSBGSF – ТБ ОББ АД клон Враца в краен срок от 
15 дни от деня следващ публикацията на Решението в „Държавен вестник”. 

3. Тръжна документация се закупува и получава срещу  240 лв. /с включен ДДС/, на 
касата в Център за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Враца, ет. І. 

4. Срок за закупуване на документацията за участие в търга – 13 дни от деня, следващ 
публикацията на решението в „Държавен вестник”. 

5. Срок за оглед и подаване на предложенията за участие в търга – 15 дни от деня, 
следващ публикацията на решението в „Държавен вестник”. 

6. Място, ден и час на провеждане на търга – търгът ще се проведе на 17 – я ден, от 
деня следващ публикацията на решението в „Държавен вестник” от 1400 ч. в заседателната 
зала на Община Враца ет. 3, стая № 72. 

ІІІ. На основание чл.8 от Наредбата за търговете и конкурсите Общински съвет – 
Враца определя тръжна комисия в състав: 

Председател: Мария Петрова 
Членове: Румен Антов – юрист 

Емил Пеняшки 
Владимир Ценов 
Кирил Илиев 
Мирон Драганов 
Костадин Апостолов 
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Резерви: Председател: Момчил Калистратов 
Юрист – Владимир Христов 
Член – Васил Драганов 

На членовете на комисията след провеждане на търга да се изплати възнаграждение в 
размер на 50% от минималната работна заплата. 

ІV. На основание чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите Общински съвет – 
Враца утвърждава тръжни документации за провеждане на търг с явно наддаване, която 
съдържа следното: 

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

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

средства, с които се участва в приватизацията 
8. Декларация, че юридическото лице е с по-малко от 50 % държавно или общинско 

участие. 
9. Проекто-договор за продажба 
10. Характеристика на обекта 
11. Скица на обекта 
12. АОС – частна 
V. Повторен търг ще се проведе след 14 дни, като всички горецитирани срокове се 

удължават също с 14 дни. 
VІ. Възлага на Кмета на Община Враца да извърши всички последващи действия, 

свързани с организацията и провеждането на търга и да сключи договор със спечелилия 
търга участник.    

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1076 
ЗА – 22: В.Стаменов, В.Драганов, В.Лещарска, Д.Димитрова, Д.Георгиев, Ем.Георгиев, 
Ем.Пеняшки, Ил.Костов, К.Илиев, К.Беков, К.Апостолов, М.Николова, М.Петрова, 
М.Ангелова, М.Калистратов, Н.Найденова, П.Пешлейски, Р.Тошева, Р.Антов, С.Илчева, 
Ст.Дамянов и  Цв.Ценов. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2: Б.Ничев и П.Тодоров. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1076 

 
20.Даване съгласие за рефинансиране на револвиращ кредит от Управителя на 

„БКС – Враца” ЕООД 
       Докладва: Костадин Апостолов 
       Общински съветник 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1077 

 
 

ОТНОСНО: Даване съгласие за рефинансиране на револвиращ кредит от 
Управителя на „БКС – Враца” ЕООД 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
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На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.9 от ЗМСМА, чл.12, ал.3, т.7, т.8 и т.9 от Правилника за 
организация и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация и при мотиви, подробно изложени в докладната записка 
 
 

РЕШИ: 
 
 

Дава съгласие да бъде рефинансиран кредита в размер на 200 000 лева /двеста хиляди 
лева/ към „Булбанк” АД, клон Враца чрез кредит от „Си банк”АД, клон Враца на същата 
стойност. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1077 
ЗА – 24: Б.Ничев,  В.Стаменов, В.Драганов, В.Лещарска, Д.Димитрова, Д.Георгиев, 
Ем.Георгиев, Ем.Пеняшки, Ил.Костов, К.Илиев, К.Беков, К.Апостолов, М.Николова, 
М.Петрова, М.Ангелова, М.Калистратов, Н.Найденова, П.Пешлейски, П.Тодоров, Р.Тошева, 
Р.Антов, С.Илчева, Ст.Дамянов и  Цв.Ценов. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1077 

 
21.Разни. 
 

След изчерпване на дневния ред, Председателят на общински съвет закри заседанието в 
12,45 часа. 

 
 
Малина Николова 
Председател на ОбС – Враца 
           
      
Изготвил протокола: 
   Цветелина Йорданова  


