
 1 

П Р О Т О К О Л   № 79 
 

 Днес 14.09.2011 година от 09,00 часа се проведе редовно заседание на Общински 
съвет – Враца. 
 Присъстваха 32 общински съветници.  
 Отсъстваха:  К.Семкова, М.Ангелова, Н.Найденова, Пл.Димитров и Р.Христов.  

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.Точка 3.Изменение на бюджета на Община Враца за 2011г. да отпадне от дневния 
ред. 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот: 
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 12 
ПРОТИВ – 11 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2 
Не се прие направеното предложение. 

2.Точка 9.Създаване на Общинско предприятие „Общински жилища и пазари” да 
отпадне от дневния ред. 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот: 
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 12 
ПРОТИВ – 11 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 
Не се прие направеното предложение. 
 3. Точка 32.Откриване на процедура за провеждане на публичен подбор за избор на 
Управител на „БКС” ЕООД – Враца, собственост на Община Враца да отпадне от дневния 
ред. 

Предложението се подложи на гласуване и се прие със следния вот: 
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 16 
ПРОТИВ – 11 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

4.Да отпаднат от дневният ред следните точки:  
т.11.Предложение за откриване на процедурата за предоставяне на концесия за 

управление и поддържане на имоти, публична общинска собственост, както следва: имот 
„Старата къща”, Къща-музей „Андрей Николов”, Подземен паркинг, находящи се на 
територията на град Враца;  

т.12.Предоставяне на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и 
поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения  в техническо 
изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на 
дейностите аквакултури: риборазвъждане  и отглеждане на риби и други водни организми, 
както и получената по съответните технологии продукция от тях върху язовири, публична 
общинска собственост: 

1. Язовир„Енева” в землището на с. Тишевица, АОС № 145/01.03.2000г.; 
2. Язовир "Под кръста" в землището на с.Тишевица, АПОС №146/19.08.2002 г.; 
3. Язовир ”Кираджията” в землището на с.Баница, АПОС №331/12.09.2001г.; 
4. Язовир ”Лесконош” в землището на с.Г. Пещене, АПОС №143/01.03.2000г; 
т.13.Безвъзмездно придобиване на поземлен имот с идентификатор 12259.631.37, 

местност „Джуджански поток”, землище Враца, държавна собственост. 
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т.14.Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за 
управление и разпореждане с общински жилища. 

т.15.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим 
имот – урегулиран поземлен имот УПИ XVIII-312, 313, кв.33 по плана на с.Паволче. 

т.16.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим 
имот – урегулиран поземлен имот УПИ III-234, кв.44 по плана на с.Мраморен. 

т.17.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от обект 
„Сграда със смесено предназначение – магазин”, изградена в общински УПИ I в кв.125 по 
плана на ЦГЧ гр.Враца или п.и. 12259.1018.292 по Кадастралната карта. 

т.18.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим 
имот – урегулиран поземлен имот УПИ III-221, кв.67, ж.к. „Река Лева” по действащия 
Регулационен план на гр.Враца, одобрен с Решение № 959/19.04.2011г. на Общински съвет – 
Враца. 

т.19.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим 
имот – урегулиран поземлен имот УПИ I-238, кв.48, ЦГЧ по действащия Регулационен план 
на гр.Враца, одобрен с Решение № 959/19.04.2011г. на Общински съвет – Враца. 

т.20.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим 
имот – урегулиран поземлен имот УПИ Х-395, кв.21 по действащия Устройствен план на 
с.Згориград. 

т.21.Допълване и актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост през 2011г., относно разпореждане с недвижими имоти, 
частна общинска собственост. 

т.22.Допълване и актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост през 2011г., относно разпореждане с недвижими имоти, 
частна общинска собственост. 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот: 
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 7 
ПРОТИВ – 12 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 4  
Не се прие направеното предложение. 

5. Като т.38 в дневният ред да се включи Докладна записка относно: Приемане 
Доклад на ликвидатора, Окончателен ликвидационен баланс, Доклад, поясняващ 
окончателния ликвидационен баланс и освобождаване от отговорност на ликвидатора на 
„Общински пазари - Враца”ЕООД /в ликвидация/. 

Предложението се подложи на гласуване и се прие със следния вот: 
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 20 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 6 

6. Като т.18 в дневният ред да се включи Докладна записка относно: Даване съгласие 
за започване на процедура по установяване на обективната необходимост и финансовите 
условия за създаване на публично частно партньорство между Община Враца и „Гамеса 
България” ЕООД 

Предложението се подложи на гласуване и се прие със следния вот: 
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 14 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 9 

 
След проведените разисквания, общинският съвет реши заседанието да протече при 

следния дневен ред:  
1.Питания. 
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2.Съгласие за издаване на „Запис на заповед” по Договор №BG161PO001/1.4-
07/2010/032 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 
„Регионално развитие” 2007-2013. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 

 3.Изменение на бюджета на Община Враца за 2011г. 
       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
4.Изменение и допълнение на „Правилник за устройството и дейността на 

ОП”Паркинги и гаражи”приет с решение на Общински съвет Враца № 829 взето с протокол 
№64от 07.12.2010г. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
5.Съгласуване на Парцеларен план „Обходен път на гр. Враца” – път І-1 (Е79) от км 

0+000 до км 6+816,60 на основание чл.129, ал.3 от Закона за устройство на територията. 
       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
6.Осигуряване на средства за дофинансиране на обекти по ОПРР – Превенция на 

риска от наводнения в Община Враца. 
       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
7.Осигуряване на допълнителни средства за учебната 2011/2012г. за обезпечаване на 

учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност, 
изчислени по реда на чл.11, ал.3 и ал.6 от Наредба № 7/29.12.200г. за определяне броя на 
паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на 
училищата, детските градини и обслужващите звена. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
8.Промяна в Правилника за организацията  и дейността на ОП „Социални дейности” 
       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
9.Създаване на Общинско предприятие „Общински жилища и пазари” 
       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
10.Учредяване право на прокарване на подземна кабелна линия за присъединяване на 

фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия в ПИ №№ 045004 – пасище, мера, 
000846 – път IV-ти клас и право на строеж за изграждане на площадкови енергийни 
съоръжения – фотоволтаици върху поземлен имот с номер 071002 от картата на 
възстановена собственост /КВС/ в землището на с.Мраморен с ЕКАТТЕ 49223, Община 
Враца, местност „Бърдо” с площ 684,915 дка., начин на трайно ползване – пасище, мера, 
десета категория. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
11.Предложение за откриване на процедурата за предоставяне на концесия за 

управление и поддържане на имоти, публична общинска собственост, както следва: имот 
„Старата къща”, Къща-музей „Андрей Николов”, Подземен паркинг, находящи се на 
територията на град Враца. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
12.Предоставяне на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и поддържане 

на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения  в техническо изправно състояние, 
осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: 
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риборазвъждане  и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по 
съответните технологии продукция от тях върху язовири, публична общинска собственост: 

1. Язовир„Енева” в землището на с. Тишевица, АОС № 145/01.03.2000г.; 
2. Язовир "Под кръста" в землището на с.Тишевица, АПОС №146/19.08.2002 г.; 
3. Язовир ”Кираджията” в землището на с.Баница, АПОС №331/12.09.2001г.; 
4. Язовир ”Лесконош” в землището на с.Г. Пещене, АПОС №143/01.03.2000г. 
       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
13.Безвъзмездно придобиване на поземлен имот с идентификатор 12259.631.37, 

местност „Джуджански поток”, землище Враца, държавна собственост. 
       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
14.Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за 

управление и разпореждане с общински жилища. 
       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
15.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим 

имот – урегулиран поземлен имот УПИ XVIII-312, 313, кв.33 по плана на с.Паволче. 
       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
16.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим 

имот – урегулиран поземлен имот УПИ III-234, кв.44 по плана на с.Мраморен. 
       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
17.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от обект 

„Сграда със смесено предназначение – магазин”, изградена в общински УПИ I в кв.125 по 
плана на ЦГЧ гр.Враца или п.и. 12259.1018.292 по Кадастралната карта. 

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

имот – урегулиран поземлен имот УПИ III-221, кв.67, ж.к.„Река Лева” по действащия 
Регулационен план на гр.Враца, одобрен с Решение № 959/19.04.2011г. на Общински съвет – 
Враца. 

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

имот – урегулиран поземлен имот УПИ I-238, кв.48, ЦГЧ по действащия Регулационен план 
на гр.Враца, одобрен с Решение № 959/19.04.2011г. на Общински съвет – Враца. 

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

имот – урегулиран поземлен имот УПИ Х-395, кв.21 по действащия Устройствен план на 
с.Згориград. 

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

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

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

– общинска собственост през 2011г., относно разпореждане с недвижими имоти, частна 
общинска собственост. 
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       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
 23.Изменение на решение № 959 по Протокол № 72/19.04.2011г. на Общински съвет 

– Враца. 
       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
24.Изменение на решение № 1043/28.07.2011г. на Общински съвет – Враца. 
       Докладва: Ани Василева 
       Зам.кмет на Община Враца 
25.Ползване на дървесина от гори и земи от горски фонд – общинска собственост в 

землището на с.Згориград. 
       Докладва: инж.Петя Аврамова 
       Зам.кмет на Община Враца 
26.Допълване Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост през 2011 г., относно  управление на недвижими имоти общинска собственост, 
находящи се на територията на Община Враца. 

       Докладва: инж.Петя Аврамова 
       Зам.кмет на Община Враца 
27.Допълване Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост през 2011г. 
       Докладва: инж.Петя Аврамова 
       Зам.кмет на Община Враца 
28.Изменение на решение № 565 по Протокол №45/28.01.2010г. на Общински съвет – 

Враца. 
       Докладва: инж.Петя Аврамова 
       Зам.кмет на Община Враца 
29.Даване съгласие за ползване на платен годишен отпуск от Председателя на 

Общински съвет – Враца. 
       Докладва: Малина Николова 
       Председател на ОбС – Враца 
30.Съгласие за закупуване на допълнителна апаратура от „Комплексен онкологичен 

център – Враца” ЕООД  
       Докладва: Малина Николова 
       Председател на ОбС – Враца 
31.Внасяне на допълнителна целева парична вноска на „Стоматологичен център – І- 

Враца” ЕООД /в ликвидация/ в размер на 15 028,58 лева. 
       Докладва: Малина Николова 
       Председател на ОбС – Враца 
32.Приемане на доклад за дейността на Временна анкетна комисия със задача: Да 

направи проверка на всички задълженията на „БКС” ЕООД – Враца 
       Докладва: Костадин Апостолов 
       Общински съветник 
33.Допълнение на Решение №1077 по Протокол №78/01.08.2011г. на ОбС – Враца 
       Докладва: Костадин Апостолов 
       Общински съветник 
34.Върнато за ново обсъждане Решение № 1039 по Протокол №77/28.07.2011г. на 

Общински съвет – Враца. 
       Докладва: Мария Петрова 
       Общински съветник 
35.Откриване на процедура за продажба на обособен обект, частна общинска 

собственост. 
       Докладва: Мария Петрова 
       Общински съветник 
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36.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 
37.Разрешение за разпоредителни сделки с дълготрайни активи  на „Център за кожно 

венерически заболявания – Враца” ЕООД. 
       Докладва: д-р Петко Пешлейски 
       Общински съветник 
38. Приемане Доклад на ликвидатора, Окончателен ликвидационен баланс, Доклад, 

поясняващ окончателния ликвидационен баланс и освобождаване от отговорност на 
ликвидатора на „Общински пазари - Враца”ЕООД /в ликвидация/ 

       Докладва: Малина Николова 
Председател на ОбС – Враца  

39. Даване съгласие за започване на процедура по установяване на обективната 
необходимост и финансовите условия за създаване на публично частно партньорство между 
Община Враца и „Гамеса България” ЕООД 

       Докладва: инж.Петя Аврамова 
       Зам.кмет на Община Враца 
40.Разни. 
 
Дневния ред се прие със следния вот:  
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 22 
ПРОТИВ – 3 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 
 
След станалите разисквания Общински съвет взе следните решения:  
 
1.Питания. 
Д-р Костадин Шахов отговори на питания на общински съветници от предходните 

две заседания на Общински съвет – Враца. 
Поставиха се следните питания от общински съветници: 
В.Драганов: Осигурена ли е техническа охрана на материалите за избора, които ще 

бъдат приети и ще бъдат раздадени, след това отново приети от комисията? И ако има такъв 
договор коя е фирмата? 

В.Стаменов: Относно скоростната железопътна линия: Намерението да слезе дълбоко 
по земята не е прието. Как стоят нещата? Не бива да се допуска града да се раздели на две. 

 
2.Съгласие за издаване на „Запис на заповед” по Договор №BG161PO001/1.4-

07/2010/032 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 
програма „Регионално развитие” 2007-2013. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1078 

ОТНОСНО: Съгласие за издаване на „Запис на заповед” по Договор 
№BG161PO001/1.4-07/2010/032 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
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На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.4, т.4.2 от Договор за безвъзмездна 
помощ № BG161PO001/1.4-07/2010/032 от 23.06.2011г. и при мотиви, подробно изложени в 
докладната записка 
 

РЕШИ: 
 
 1.Упълномощава Кмета на Община Враца да издаде Запис на заповед без протест и 
без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки, в полза на Министерство на 
регионалното развитие и благоустройство, платим по предявяване, който обезпечава 
пълният размер на авансовото плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” с рег. № 
BG161PO001/1.4-07/2010/032 по проект „Интегриран план за градско възстановяване и 
развитие на гр. Враца – устойчива Враца”, одобрен за финансиране по Схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа за 
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво 
и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и 
превенция на риска”, в размер на 165 914,18 лв. (сто шестдесет и пет хиляди деветстотин и 
четиринадесет лева и осемнадесет стотинки), представляващи 35 % от стойността на 
предоставената от Договарящия орган безвъзмездна финансова помощ по ОПРР към 
бенефициента, съставляваща 95 % от общите допустими разходи по проекта. 
 2.Утвърждава текст на Запис на заповед, която е неразделна част от настоящето 
решение. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1078 
ЗА – 20: В.Лещарска, Вл.Ценов, Д.Димитрова, Д.Георгиев, Ем.Георгиев, Ем.Пеняшки, 
К.Илиев, К.Беков, К.Апостолов, М.Николова, М.Петрова, М.Калистратов, М.Младенов, 
П.Пешлейски, П.Тодоров, Р.Антов, С.Илчева, Ст.Дамянов, Т.Василева и Цв.Ценов. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 6: Б.Ничев, В.Драганов, М.Драганов, Р.Тошева, Цв.Димитров и 
Цв.Дамяновска. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1078 

 
 3.Изменение на бюджета на Община Враца за 2011г. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
 
Изказаха се: К.Апостолов, Р.Антов, М.Николова, Цв.Димитров, К.Илиев, М.Петрова, 

К.Беков и Кр.Богданов. 
Направиха се следните предложения за допълнение на проекта за решение: 
1.Да се отпуснат 10 000 лева за фонд „Култура”. 
2.Да се отпуснат 5 000 лева за научноизследователска дейност за археологичните 

разкопки в с.Оходен. 
 3.Д-р Костадин Шахов като вносител на докладната записка обобщи двете 
предложения: 
 По първото предложение: 
 - Да се намали кредита в дейност с общински характер  „Програми за временна заетост” 
2532 - §10-20 „Разходи за външни услуги” с 10 000 лв. 
 - Да се увеличи кредита в дейност с общински характер 2759 „Други дейности по 
културата” - §10-98 „Други некласифицирани в други параграфи и подпараграфи” с             
10 000 лв. 
  По второто предложение: 

- Да се намали кредита в дейност с общински характер 2123 „Общински съвет” § 02-02 
„Други възнаграждения  за  персонал по извънтрудови правоотношения” с 5 000 лв. 
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-  Да се увеличи кредита за дофинансиране на дейност 3739 „Регионален исторически 
музей” както следва: 

 § 02-02 „Други възнаграждения за  персонал по извънтрудови правоотношения” с 
1 700лв. 
 §10-20 „Разходи за външни услуги” с 2 800 лв. 
 § 10-51 „Командировки в страната” с 500 лв. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1079 
 

ОТНОСНО: Изменение на бюджета на Община Враца за 2011 год. 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 
В изпълнение на чл. 18 от Закона за общинските бюджети, чл. 50 ал.1 и ал.2 от Наредбата за 
съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и на основание § 31 от ПЗР на 
ЗДБРБ за 2011 година, чл. 32, ал.8 от ПМС № 334/29.12.2010г. за изпълнението на 
държавния бюджет на Република България за 2011 г., ПМС № 180/30.06.2011г. за 
определяне нов размер на минималната работна заплата за страната, и възникнала 
необходимост от уточнения и допълнения на разчетите по бюджета на Община Враца за 
2011г. 

РЕШИ: 
 
Приема  изменение по бюджета на Община Враца, както следва: 
 
I. По приходната част на бюджета:       
1. Увеличава § 24-05 „Приходи от наеми на имущество”  
в местни дейности с             220 лв. 
2. Коригира § 37-01 „Внесен ДДС”  
със знак минус (-) в местни дейности с          203 лв. 
3. Коригира § 37-02 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност”  
със знак минус (-)  в местни дейности  с          - 20 лв.  
4. Увеличава  § 36-19 „Други неданъчни приходи” в местни дейности с   4 315 лв. 
5. Увеличава  § 61-01 „ Получени трансфери между бюджетни сметки” 
в държавни дейности с          1 422 лв. 
6. Отразява по § 62-02 със знак минус (-)  
„ Предоставени трансфери между бюджетни и  
извънбюджетни сметки” в държавни  дейности               - 1 422 лв. 
7. Намалява   § 61-01 „ Получени трансфери между бюджетни сметки ” 
в държавни дейности  със             117 лв. 
8. Отразява по § 61-02 със знак минус (-)  
„Предоставени трансфери от бюджетни сметки ”  
в местни дейности (съфинансиране по „Красива България”  
преустройство обществена сграда с.Згориград)                                                         - 185 000 лв. 
9.Увеличава§ 70-10 „Постъпления от продажба на дялове, акции и  
ликвидационни дялове „ в местни дейности  с                                                              3 243 лв. 
 
II. По разходната част на бюджета: 
Утвърждава изменение на Програмата за капиталови разходи, съгласно Приложение №4 
Държавни дейности: 
 
1. Дейност 122 „Общинска администрация” (бюджет ПРБК)  
Да се увеличат  кредитите по: 
§ 02-01 „ Възнаграждения за  
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нещатен персонал по трудови правоотношения”с      5 000 лв. 
§ 02-08 „ Обезщетения на персонала”        9 209 лв.  
§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО” с                                             800 лв. 
§ 05-60 „Здравно-осигурителни вноски от работодатели” със                                         700 лв. 
§ 05-80 „Вноски за ДЗПО от работодатели” с                                                                1 000 лв. 
                                                                                                                     Всичко:        26 709 лв.     
2.  Дейност 219 „Други дейности по отбрана” 
Да се намалят кредитите по: 
§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло” с                                                                          500 лв. 
§ 10-98 „Други некласифицирани в др. параграфи” с                                                    1 439 лв.                                                                                       
                                                                                                    Всичко:                            1 939 лв.                            
Да се увеличи кредита по § 02-05 „Изплатени суми от СБКО” с                                  1 939 лв. 
               
3.  Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност” 
Да се намалят кредитите по: 
§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло” с                                                                           300 лв. 
§ 10-91 „Други разходи за СБКО” с                                                                                    589 лв. 
                                                                                                    Всичко:                               889 лв. 
Да се увеличи кредита по § 02-05 „Изплатени суми от СБКО” с                                     889 лв.  
 
4. Дейност 311 „ ЦДГ и ОДЗ” (бюджет ДДО) 
Да се намалят кредитите по: 
§ 01-01„Заплати на персонала по трудови правоотношения” с                                  10 000 лв.  
§ 10-16 „ Вода, горива и енергия” с                                                                               10 000 лв. 
§ 10-20 „ Разходи за външни услуги” с                                                                           5 000 лв. 
                                                                                                    Всичко:                         25 000 лв.               
Да се увеличат кредитите по: 
§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО” със                                                                        20 000 лв. 
§ 10-98 „Други некласифицирани в др. параграфи” с                                                    5 000 лв. 
                                                                                                    Всичко:                          25 000 лв.  
Утвърждава месечни фондове за м.01- м.07/2011г. – 248 333 лв., за м.08 - 246 333 лв., за м.09 
– м.12/2011г. – 246 334 лв.                                                                                  
 
5. Дейност 332 „ Общежития” (бюджет ДДО) 
Да се намали кредита по § 10-98 „Други некласифицирани в др. параграфи” с         15 000 лв. 
Да се увеличат кредитите по: 
§ 02-08 „ Обезщетения на персонала” с                                                                             2 000 лв. 
§ 02-09 „ Други плащания и възнаграждения” с                                                               1 000 лв. 
§ 10-16 „ Вода, горива и енергия” с                                                                                  12 000 лв. 
                                                                                                    Всичко:                            15 000 лв.  
6.  Дейност 337 „ Извънучилищни дейности” (бюджет ДДО) 
Да се намалят кредитите по: 
§ 02-02 „ Други  възнаграждения за  персонал по извънтрудови правоотношения” с 10 000лв. 
§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО” с                                             1 000 лв. 
§ 05-60 „Здравно-осигурителни вноски от работодатели” с                                               480 лв. 
§ 05-80 „Вноски за ДЗПО от работодатели” с                                                                      332 лв. 
                                                                                                    Всичко:                            11 812 лв. 
7.  Дейност 337 „ Извънучилищни дейности” (бюджет ЦРД) 
Да се увеличат кредитите по: 
§ 02-02 „ Други  възнаграждения за  персонал по извънтрудови правоотношения” с 10 000лв. 
§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО” с                                             1 000 лв. 
§ 05-60 „Здравно-осигурителни вноски от работодатели” с                                               480 лв. 
§ 05-80 „Вноски за ДЗПО от работодатели” с                                                                      332 лв. 
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                                                                                                    Всичко:                            11 812 лв. 
8.  Дейност 431 „ Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ” (бюджет ДДО) 
Да се намали кредита по § 10-20 „Разходи за външни услуги” с                                135 000 лв.  
Да се увеличи кредита по § 02-09 „ Други плащания и възнаграждения” с                  7 100 лв. 
 
9. Дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища” (бюджет ПРБК) 
Да се намалят кредитите по: 
§ 52-00 „ Придобиване на ДМА” с                                                                                    8 174 лв. 
§ 53-00 „ Придобиване на НДА” с                                                                                     3 000 лв. 
                                                                                                    Всичко:                           11 174 лв. 
Да се увеличат кредитите по: 
§ 02-08 „ Обезщетения на персонала” с                                                                             5 000 лв.  
§ 02-09 „ Други плащания и възнаграждения” с                                                               3 000 лв.  
§ 10-12 „ Медикаменти” с                                                                                                   5 000 лв. 
§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло” с                                                                       20 174 лв.  
§ 10-15 „ Материали” с                                                                                                        5 000 лв. 
§ 10-16 „ Вода, горива и енергия” с                                                                                  60 000 лв. 
§ 10-20 „ Разходи за външни услуги” с                                                                            10 000 лв. 
§ 10-51 „ Командировки в страната” с                                                                               6 000 лв. 
                                                                                                    Всичко:                          114 174 лв.  
 10.  Дейност 469 „ Други дейности по здравеопазването” 
Да се увеличат кредитите по: 
§ 01-01„Заплати на персонала по трудови правоотношения” с                                     4 000 лв. 
§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО” със                                                                              150 лв.  
§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО” с                                              430 лв. 
§ 05-60 „Здравно-осигурителни вноски от работодатели” с                                              200 лв. 
§ 05-80 „Вноски за ДЗПО от работодатели” със                                                                 120 лв. 
                                                                                                    Всичко:                             4 900 лв. 
Утвърждава месечни фондове за м.01 –м.08/2011г.-365 лв., за м.09 – м.11/2011г.-380 лв., м. 
12/2011г.-3 068 лв. 
 
11.  Дейност 527 „Звена Майка и бебе” 
Да се намали кредита по § 10-20 „Разходи за външни услуги” с                                   6 709 лв. 
 
12.  Дейност 541 „ Домове за възрастни с увреждания” 
Да се намали кредита по § 10-30 „Текущ ремонт” с                                                         2 648 лв. 
Да се увеличат кредитите по: 
§ 01-01„Заплати на персонала по трудови правоотношения” с                                       1 920 лв. 
§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО” с                                                                                      50 лв. 
§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО” с                                                428 лв. 
§ 05-60 „Здравно-осигурителни вноски от работодатели” с                                               154 лв. 
§ 05-80 „Вноски за ДЗПО от работодатели” с                                                                        96 лв. 
                                                                                                    Всичко:                              2 648 лв. 
Утвърждава месечни фондове за м.09 – м.11 /2011г.-10 514 лв. и за м. 12/ 2011г.-10 513 лв. 
 
13.  Дейност 589 „ Други служби и дейности по социалното осигуряване” 
Да се намалят кредитите по: 
§ 10-11 „ Храна” със                                                                                                                106 лв. 
§ 10-15 „ Материали” с                                                                                                                3 лв.  
§ 10-16 „ Вода, горива и енергия” с                                                                                           8 лв. 
                                                                                                    Всичко:                                 117 лв. 
Местни дейности:  
1.  Дейност 122 „Общинска администрация” (бюджет к-во Мраморен) 
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Да се увеличи кредита по § 10-30 „Текущ ремонт” с                                                          265 лв. 
2.  Дейност 122 „Общинска администрация” (бюджет к-во Згориград) 
Да се увеличи кредита по § 10-30 „Текущ ремонт” с                                                       3 650 лв.  
        
3.  Дейност 122 „Общинска администрация” (бюджет ПРБК)  
Да се увеличи кредита по § 40-00 „Стипендии” с                                                           10 000 лв. 
4.  Дейност 123 „Общински съвет”   
Да се намалят кредитите по:   
§ 02-02 „ Други възнаграждения  за  персонал по извънтрудови правоотношения” с  5 440 лв.  
§ 10-20 „ Разходи за външни услуги” с                                                                            24 761 лв. 
§ 10-91 „Други разходи за СБКО” с                                                                                       653 лв. 
§ 10-98 „Други некласифицирани в др. параграфи”със                                                       100 лв. 

                                                                                                Всичко:                           30 954 лв.   
Да се увеличат кредитите по: 
§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО” със                                                                                753 лв. 
§ 02-08 „ Обезщетения на персонала” с                                                                             5 440 лв. 
                                                                                                    Всичко:                              6 193 лв. 
5.  Дейност 311 „ ЦДГ и ОДЗ” (бюджет ДДО) 
Да се намали кредита по § 10-11 „ Храна” с                                                                      5 300 лв. 
Да се увеличат кредитите по: 
§ 10-51 „ Командировки в страната” с                                                                                5 000 лв. 
§ 10-92 „ Глоби, наказателни лихви и обезщетения” с                                                        300 лв. 
                                                                                                    Всичко:                              5 300 лв. 
6. Дейност 389 „ Други дейности по образованието” (бюджет ДДО) 
Да се намалят кредитите по: 
§ 10-20 „ Разходи за външни услуги” с                                                                             3 000 лв. 
§ 10-91 „Други разходи за СБКО” с                                                                                  1 300 лв.  
§ 10-98 „Други некласифицирани разходи” със                                                                  100 лв. 
                                                                                                    Всичко:                             4 400 лв. 
Да се увеличат кредитите по: 
§ 01-01„Заплати на персонала по трудови правоотношения” с                                      1 000 лв. 
§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО” с                                                                                1 000 лв. 
§ 02-09 „ Други плащания и възнаграждения” със                                                              150 лв.  
§ 05-60 „Здравно-осигурителни вноски от работодатели” с                                               250 лв. 
§ 10-16 „ Вода, горива и енергия” с                                                                                    2 000 лв. 
                                                                                                    Всичко:                              4 400 лв.   
 Утвърждава месечни фондове за м.01- м.07/2011г. - 4 000 лв. и от м. 08 – м.12/2011г. – 4 200 
лв  
7. Дейност 524 „ Домашен социален патронаж, трапезарии и други социални услуги” 
(бюджет ОП „Социални дейности”) 
Да се намалят кредитите по: 
§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло” с                                                                             510 лв. 
§ 10-15 „ Материали” със                                                                                                       775 лв.  
§ 10-91 „Други разходи за СБКО” с                                                                                   1 734 лв. 
                                                                                                    Всичко:                              3 019 лв. 
Да се увеличат кредитите по: 
§ 01-01„Заплати на персонала по трудови правоотношения” с                                         641 лв. 
§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО” с                                                                               2 263 лв. 
§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО” с                                                84 лв. 
§ 05-60 „Здравно-осигурителни вноски от работодатели” с                                                31 лв. 
                                                                                                    Всичко:          3 019 лв. 
Утвърждава месечни фондове за м.09 –м.10/2011г.- 4 977лв., за м.11 –м.12/2011г.- 4 978 лв. 
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8. Дейност 525 „ Клубове на пенсионера и инвалида” (бюджет ОП „Социални  дейности”) 
Да се намалят кредитите по: 
§ 10-15 „ Материали” с                                                                                                        1 403 лв.  
§ 10-91 „Други разходи за СБКО” с                                                                                      907 лв. 
                                                                                                    Всичко:                              2 310 лв. 
Да се увеличат кредитите по: 
§ 01-01„Заплати на персонала по трудови правоотношения” с                                       1 160 лв. 
§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО” с                                                                                    942 лв. 
§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО” с                                                152 лв. 
§ 05-60 „Здравно-осигурителни вноски от работодатели” с                                                 56 лв. 
                                                                                                    Всичко:                              2 310 лв. 
Утвърждава месечни фондове за м. 09 –м. 11/2011г.- 2 810 лв., за м. 12 /2011г.-   2 811 лв. 
 
9.  Дейност 532 „ Програми за временна заетост” 
Да се намалят кредитите по 
§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло” с                                                                            600 лв. 
§ 10-91 „Други разходи за СБКО” с                                                                                  1 075 лв. 
                                                                                                    Всичко:                             1 675  лв. 
Да се увеличи кредита по § 02-05 „Изплатени суми от СБКО” с                                   1 675 лв. 
 
10.  Дейност 589 „ Други служби и дейности по социалното осигуряване” (бюджет ПРБК) 
Да се намали кредита по § 10-98 „Други некласифицирани разходи” с  10 000 лв.  
 
11.  Дейност 589 „ Други служби и дейности по социалното осигуряване” (бюджет ОП 
„Социални дейности”) 
Да се намалят кредитите по: 
§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло” с                                                                          2 280 лв. 
§ 10-15 „ Материали” с                                                                                                        2 550 лв.  
§ 10-91 „Други разходи за СБКО” с                                                                                   8 677 лв. 
                                                                                                    Всичко:                            13 507 лв. 
Да се увеличат кредитите по: 
§ 01-01„Заплати на персонала по трудови правоотношения” с                                       2 280 лв. 
§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО” с                                                                              11 020 лв. 
§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО” с                                               276 лв. 
§ 05-60 „Здравно-осигурителни вноски от работодатели” със                                           101 лв.  
                                                                                                    Всичко:                            13 507 лв. 
Утвърждава месечни фондове за м.09 – м.10 /2011г.- 24 632 лв. и за м. 11 – м.12/ 2011г.-24 
633 лв. 
 
12. Дейност 604 „ Осветление на улици и площади” 
Да се намалят кредитите по: 
§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло” с                                                                             500 лв. 
§ 10-91 „Други разходи за СБКО” с                                                                                      817 лв. 
                                                                                                    Всичко:                              1 317 лв. 
Да се увеличи кредита по§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО” с                                     1 317 лв. 
 
13.  Дейност 606 „ Изграждане и ремонт на улична мрежа” 
Да се намалят кредитите по: 
§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло” с                                                                             300 лв. 
§ 10-91 „Други разходи за СБКО” с                                                                                       494 лв. 
                                                                                                    Всичко:                                 794 лв. 
Да се увеличи кредита по§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО” със                                    794 лв 
14. Дейност 619 „ Други дейности по жилищното строителство и благоустрояване” 
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Да се намалят кредитите по: 
§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло” с                                                                            800 лв. 
§ 10-91 „Други разходи за СБКО” с                                                                                  1 575 лв. 
                                                                                                    Всичко:                             2 375 лв. 
Да се увеличат кредитите по: 
§ 01-01„Заплати на персонала по трудови правоотношения” с                                      1 050 лв. 
§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО” с                                                 10 лв. 
§ 05-60 „Здравно-осигурителни вноски от работодатели” с                                                 50 лв. 
§ 05-80 „Вноски за ДЗПО от работодатели” със                                                                  130 лв.  
§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО” с                                                                                2 375 лв. 
§ 10-98 „Други некласифицирани в др. параграфи”с                                                      24 761 лв. 
                                                                                                    Всичко:                            28 376 лв. 
Утвърждава месечни фондове за м.07 – м.12/2011г. - 4 551 лв. 
 
15. Дейност 741 „ Радиотранслационни възли” 
Да се намалят кредитите по: 
§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло” с                                                                             400 лв. 
§ 10-91 „Други разходи за СБКО” с                                                                                      653 лв. 
                                                                                                    Всичко:                              1 053 лв. 
Да се увеличи кредита по § 02-05 „Изплатени суми от СБКО” с                                    1 053 лв.  
 
16. Дейност 759 „ Други дейности по културата” 
Да се намалят кредитите по: 
§ 02-02 „Други  възнаграждения за  персонал по извънтрудови правоотношения” с      183 лв. 
§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло” с                                                                             500 лв. 
§ 10-91 „Други разходи за СБКО” със                                                                                   709 лв. 
                                                                                                    Всичко:                              1 392 лв. 
Да се увеличат кредитите по: 
§ 01-01 ” Заплати на персонал по трудови правоотношения” със                                     183 лв. 
§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО” с                                                                                1 209 лв. 
                                                                                                   Всичко:                               1 392 лв. 
Утвърждава месечни фондове за м.09 – м.10/2011г.-2 009 лв. и за м.11 - м.12/ 2011г. - 2 010 
лв. 
 
17. Дейност 831 „Управление, контрол на дейностите по транспорта” (бюджет ПРБК) 
Да се намалят кредитите по: 
§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло” с                                                                            800 лв.  
§ 10-91 „Други разходи за СБКО” с                                                                                  1 399 лв. 
                                                                                                    Всичко:                              2 199 лв. 
Да се увеличи кредита по § 02-05 „Изплатени суми от СБКО” с                                    2 199 лв. 
 
18. Дейност 831 „ Управление, контрол на дейностите по транспорта” (бюджет ОП 
„Паркинги и гаражи”)       
Да се увеличат кредитите по: 
§ 01-01„Заплати на персонала по трудови правоотношения” с                                          824 лв. 
§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО” с                                                                                     25 лв. 
§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО” със                                           108 лв. 
§ 05-60 „Здравно-осигурителни вноски от работодатели” с                                                40 лв. 
                                                                                                    Всичко:                                 997 лв. 
Утвърждава месечни фондове за м.09 – м.12 /2011г. – 9 206 лв. 
 
19. Дейност 878 „ Приюти за безстопанствени животни” 
Да се намалят кредитите по: 
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§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло” с                                                                             600 лв. 
§ 10-91 „Други разходи за СБКО” с                                                                                   1 019 лв. 
                                                                                                    Всичко:                              1 619 лв. 
Да се увеличи кредита по § 02-05 „Изплатени суми от СБКО” с                                    1 619 лв. 
 
20. Дейност 898 „ Други дейности по икономиката” (бюджет ПРБК) 
Да се намали кредита по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” със                               185 000 лв.   
 
21. Дейност 898 „ Други дейности по икономиката” (бюджет Младежки дом) 
Да се намали кредита по  § 10-20 „Разходи за външни услуги” с                                   1 545 лв. 
Да се увеличат кредитите по: 
§ 02-01 „ Възнаграждения за нещатен персонал по трудови правоотношения” с              50 лв. 
§ 10-30 „Текущ ремонт” с                                                                                                   1 495 лв. 
                                                                                                    Всичко:                              1 545 лв. 
22. Дейност 998 „ Резерв” 
Да се увеличи кредита по § 97-00 „ Резерв за непредвидени и неотложни разходи” с 2 003 лв.  
 
23. Дейност 532 „Програми за временна заетост” (бюджет ПРБК) 
Да се намали кредита по: 
 §10-20 „Разходи за външни услуги” с        10 000 лв. 
  
24. Дейност 759 „Други дейности по културата” (бюджет ПРБК) 
Да се увеличи кредита по  
§10-98 „Други некласифицирани в други параграфи и подпараграфи” с   10 000 лв. 
 
25. Дейност 123 „Общински съвет” 
Да се намали кредита по § 02-02 „Други възнаграждения  за  персонал по извънтрудови 
правоотношения” (бюджет ПРБК) с          5 000 лв. 
 
Дофинансиране: 
 
1. Дейност 122 „Общинска администрация” 
Да се намали кредита по § 02-02 „Други възнаграждения  за  персонал по извънтрудови 
правоотношения” (бюджет ПРБК) с                                                                                   2 700 лв.  
Да се увеличи кредита по § 02-02 „Други възнаграждения за  персонал по извънтрудови 
правоотношения” (бюджет к-во Баница) с                                                                        2 700 лв. 
  
2. Дейност 541 „ Домове за възрастни с увреждания” 
Да се увеличи кредита по § 10-15 „ Материали” с                                                               400 лв.  
 
3. Дейност 739 „Регионален исторически музей” (бюджет РИМ) 
Да се увеличи кредита по: 
§ 02-02 „Други възнаграждения за  персонал 
по извънтрудови правоотношения” с        1 700лв. 
§10-20 „Разходи за външни услуги” с       2 800 лв. 
§ 10-51 „Командировки в страната” с           500 лв. 
          Всичко:                      5 000 лв. 
 
Упълномощава кмета, след възстановяване на средствата по Решение на ОбС № 
925/24.03.2011г. от „Център за кожно-венерически заболявания” – Враца ЕООД  със Заповед 
да отрази в приходната част на бюджета, местна дейност, със знак (+) 60 000 лв. по § 72-02 
„Възстановени суми по временна финансова помощ” (+). Със същата сума да се увеличи 
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кредита в разходната част, местна дейност „Други дейности по икономиката” по § 10-40 – 30  
000 лв. и § 10-92 – 30 000 лв. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1079 
ЗА – 25: В.Стаменов, В.Атанасов, В.Лещарска, Вл.Ценов, Вл.Христов, Д.Димитрова,  
Ем.Пеняшки, Ил.Костов, К.Илиев, К.Беков, К.Апостолов, Кр.Богданов, М.Николова, 
М.Петрова, М.Калистратов, М.Младенов, П.Пешлейски, П.Тодоров, Р.Тошева, Р.Антов, 
С.Илчева, Ст.Дамянов, Т.Василева, Цв.Ценов и Цв.Димитров. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2: Б.Ничев и М.Драганов. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1079 

 
4.Изменение и допълнение на „Правилник за устройството и дейността на 

ОП”Паркинги и гаражи”приет с решение на Общински съвет Враца № 829 взето с 
протокол №64от 07.12.2010г. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
 
Изказаха се: Цв.Димитров, д-р К.Шахов, Кр.Богданов, К.Илиев, С.Илчева, 

М.Младенов, Д.Димитрова, В.Драганов и В.Кръстев 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1080 
 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на „Правилник за устройството и 
дейността на ОП „Паркинги и гаражи”, приет с решение на Общински съвет Враца № 
829 взето с протокол №64от 07.12.2010г 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52 ал.4 от ЗОС и чл.15 ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на ОП”Паркинги и гаражи” и при мотиви 
,подробно изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
 

1.Променя Правилника за организацията и дейността на ОП „Паркинги и гаражи” 
като приема и утвърждава промяна в частта касаеща структурата на предприятието както 
следва: 

Увеличава с 7бр. Контрольор автомобилен транспорт. 
2.Увеличава приходната част на бюджета, бюджетна дейност 832 831”Управление, 

контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата” – приходи с общински 
характер пo параграфи 
§ 24-04 Нетни приходи от продажби на услуги с    6 000.00 лв. 
§ 24-05 Приходи от наем на имущество с     2 570.00 лв. 

         ------------------- 
8 570.00 лв. 

-Отразява в приходната част на бюджета в намаление на 
§ 37-01 Внесен ДДС(-) със знак (-)за преводи на дължим ДДС  -1 428.00 лв. 

-Отразява в приходната част на бюджета в намаление на 
§ 37-02 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност(-)със знак(-) -142.00 лв. 
Всичко в увеличение  на приходната част на бюджета    7 000.00 лв. 
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-Увеличава разходната част на бюджета по утвърдена бюджетна сметка ОП 
„Паркинги и гаражи” бюджетна дейност 832 831 „Управление ,контрол и регулиране на 
дейностите по транспорта и пътищата” – разходи с общински характер съответно: 

 
§ 01-01 Заплати на персонала по трудови правоотношения с   8 760.00 лв. 
§ 02-05 Изплатени суми за СБКО с      263.00 лв. 
§ 05-51 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО с   770.00 лв. 
§ 05-60 Здравно осигурителни вноски от работодатели с   205.00 лв. 
§ 05-80 Вноски за ДЗПО от работодатели с     2.00 лв. 
§ 10-13 Постелен инвентар и облекло с      2 000.00 лв. 
§ 10-15 Материали с         4 000.00 лв. 
§ 10-16 Вода горива и енергия с       1 00.00 лв. 
Всичко увеличение на разходната част на бюджета с    17 000.00 лв. 

 
-Намалява разходната част на бюджета по утвърдена бюджетна сметка ОП „Паркинги 

и гаражи” бюджетна дейност 832 831 „Управление ,контрол и регулиране на дейностите по 
транспорта и пътищата” – разходи с общински характер съответно: 
§ 10-20 Разходи за външни услуги с      4 000.00 лв. 
§ 10-30 Разходи за текущ ремонт с      6 000.00 лв. 
Всичко в намаление на разходната част на бюджета    10 000.00 лв. 
 

Утвърждава месечен фонд работна заплата за периода 10.2011г до 31.12.2011г в 
размер на 11 520.00 лв. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1080 
ЗА – 21: В.Стаменов, В.Атанасов, В.Лещарска, Вл.Христов, Д.Димитрова, Д.Георгиев, 
К.Илиев, К.Беков, К.Апостолов, Кр.Богданов, М.Николова, М.Петрова, М.Калистратов, 
П.Пешлейски, П.Тодоров, Р.Антов, С.Илчева, Ст.Дамянов, Т.Василева, Цв.Ценов и 
Цв.Димитров. 
ПРОТИВ – 1: М.Младенов. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 6: Б.Ничев, В.Драганов, Вл.Ценов, Ил.Костов, М.Драганов и 
Р.Тошева. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1080 

 
5.Съгласуване на Парцеларен план „Обходен път на гр. Враца” – път І-1 (Е79) 

от км 0+000 до км 6+816,60 на основание чл.129, ал.3 от Закона за устройство на 
територията. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
Изказаха се: Цв.Димитров, Кр.Богданов, М.Младенов, д-р К.Шахов, К.Илиев и  

П.Тодоров. 
По време на разискванията се направи следното предложение: Решението на ОбС – 

Враца да се изпрати на народните представители и двамата министри от врачански 
избирателен район.  

Предложението се подложи на гласуване и прие със следният вот: 
ЗА – 24 
ПРОТИВ – 1 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 1081 

 
ОТНОСНО: Съгласуване на Парцеларен план „Обходен път на гр.Враца” – път 

І-1 (Е79) от км 0+000 до км 6+816,60 на основание чл.129, ал.3 от Закона за устройство 
на територията 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.129, ал.3 от Закона за устройство на територията, 
след проведено обществено обсъждане по реда на чл.121, ал.1 от ЗУТ и при мотиви, 
подробно изложени в докладната записка 

 
РЕШИ: 

 

1.Отказва съгласуването на основание чл.129, ал.3 от Закона за устройство на 
територията на Парцеларен план „Обходен път на гр.Враца” – път І-1 (Е79) от км 0+000 до 
км 6+816,60.  

2.Възлага на Кмета на Община Враца да изпрати настоящото Решение на Агенция 
„Пътна инфраструктура” и на Министъра на Регионалното развитие и благоустройството в 
7-дневен срок от приемането му. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1081 
ЗА – 23 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1081 
 

6.Осигуряване на средства за дофинансиране на обекти по ОПРР – Превенция 
на риска от наводнения в Община Враца. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
 
Изказаха се: М.Младенов, д-р К.Шахов, инж.П.Аврамова и М.Николова. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1082 

 
ОТНОСНО: Осигуряване на средства за дофинансиране на обекти по ОПРР – 

Превенция на риска от наводнения в Община Враца  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА 
 

РЕШИ: 
 
 1.Дава съгласие Община Враца да дофинансира обекти по ОПРР – Превенция на 
риска от наводнения в Община Враца, със собствени средства в размер до 108 000 лв. с 
включен ДДС. Средствата да бъдат заложени в проекта за Капиталова програма на Община 
Враца за 2012 година. 
 2.Възлага на Кмета да извърши необходимите действия по изпълнение на горното 
решение. 
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ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1082 
ЗА – 25: Б.Ничев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Лещарска, Вл.Ценов, Д.Димитрова, 
Ем.Пеняшки, Ил.Костов, К.Илиев, К.Беков, К.Апостолов, Кр.Богданов, М.Николова, 
М.Петрова, М.Драганов, М.Младенов, П.Пешлейски, П.Тодоров, Р.Антов, С.Илчева, 
Ст.Дамянов, Т.Василева, Цв.Ценов, Цв.Димитров и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1082 

 
7.Осигуряване на допълнителни средства за учебната 2011/2012г. за 

обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за 
съответната дейност, изчислени по реда на чл.11, ал.3 и ал.6 от Наредба № 7/29.12.200г. 
за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в 
паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
Изказа се: С.Илчева. 
При представянето на докладната записка и проекта за решение вносителят направи 

следното допълнение: В проекта да решение да се добавят  СОУ „Христо Ботев” гр. Враца и 
ПМГ „Акад. Иван Ценов” гр. Враца. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1083 

 
ОТНОСНО: Осигуряване на допълнителни средства за учебната 2011/2012г. за 

обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за 
съответната дейност, изчислени по реда на чл.11, ал.3 от Наредба №7/29.12.2000г. за 
определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в 
паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена 
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12  от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл.11, ал.2 и ал.6 от Наредба №7/29.12.2000г. 
за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките 
и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена 

 
РЕШИ: 

 
1.Дава  разрешение за сформиране на паралелки с недостиг до норматива за 

минимален брой на учениците в паралелките по Наредба №7 в следните училища, на 
територията на община Враца, както следва: 

 
1. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с. Девене, Община Враца 

Клас/паралелка Брой ученици Недостиг до норматива за 
минимален брой 

I 12 4 
V 16 2 

VI 17 1 
VII 13 5 
VIII 10 8 

Общо: 20 
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2. ОУ „Христо Ботев” с. Паволче, Община Враца 

Клас/паралелка 
 
 

Брой ученици Недостиг до норматива за 
минимален брой 

I 10 6 
II 12 4 
V 14 4 
VI 17 1 
VII 12 6 
 Общо: 21 

 
3. ОУ „Св. Климент Охридски” с. Тишевица, Община Враца 

Клас/паралелка Брой ученици Недостиг до норматива за 
минимален брой 

V 17 1 
VI 16 2 
VII 16 2 
VIII 13 5 
Общо: 10 

 
4. ОУ „Христо Ботев” с.Баница, Община Враца 

Клас/паралелка Брой ученици Недостиг до норматива за 
минимален брой 

VII 14 4 
 Общо: 4 

 
5. ЕГ „Йоан Екзарх” гр. Враца 

Клас/паралелка 
 
 

Брой ученици Недостиг до норматива за 
минимален брой 

Х е 17 1 
ХI б 15 3 
ХI д 15 3 
 Общо: 7 

 
6. СОУ „Отец Паисий” гр. Враца 

Клас/паралелка Брой ученици Недостиг до норматива за 
минимален брой 

I 13 3 
 Общо: 3 

 
7. СОУ „Козма Тричков” гр. Враца 

Клас/паралелка Брой ученици Недостиг до норматива за 
минимален брой 

VIII 12 6 
 Общо: 6 
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8. СОУ „Христо Ботев” гр. Враца 
Клас/паралелка Брой ученици Недостиг до норматива за 

минимален брой 
VIII 16 2 
 Общо: 2 

 
9. ПМГ „Акад. Иван Ценов” гр. Враца 

Клас/паралелка Брой ученици Недостиг до норматива за 
минимален брой 

ХI 17 1 
 Общо: 1 

 
2.За учебната 2011/2012 година Община Враца не отпуска допълнителни средства за 

обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за 
съответната дейност по реда на Наредба №7/29.12.2000г. за определяне броя на паралелките 
и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, 
детските градини и обслужващите звена, тъй като посочените училища: 

ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с. Девене, Община Враца; 
ОУ „Христо Ботев” с. Паволче, Община Враца; 
ОУ „Св.Климент Охридски” с. Тишевица, Община Враца; 
ОУ „Христо Ботев” с. Баница, Община Враца; 
ЕГ „Йоан Екзарх” гр. Враца; 
СОУ „Отец Паисий” гр. Враца; 
СОУ „Христо Ботев” гр. Враца; 
ПМГ „Акад. Иван Ценов” гр. Враца 

имат възможност да осигурят сами необходимите средства. 
 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1083 
ЗА – 25: Б.Ничев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Лещарска, Вл.Ценов, Д.Димитрова, 
Ем.Пеняшки, Ил.Костов, К.Илиев, К.Беков, К.Апостолов, Кр.Богданов, М.Николова, 
М.Петрова, М.Калистратов, М.Младенов, П.Пешлейски, П.Тодоров, Р.Тошева, Р.Антов, 
С.Илчева, Т.Василева, Цв.Ценов, Цв.Димитров и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1083 

 
8.Промяна в Правилника за организацията  и дейността на ОП „Социални 

дейности” 
       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1084 

 
ОТНОСНО: Промяна в Правилника за организацията и дейността на ОП 

„Социални дейности” 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

 
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
и във връзка с чл.52, ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.24 от Правилника за 
организацията и дейността на ОП „Социални дейности” и при мотиви, подробно изложени в 
докладна записка 

РЕШИ: 
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1.Променя Правилника за организацията и дейността на ОП „Социални дейности”, 
като приема и утвърждава промяна в частта, касаеща структурата на предприятието, както 
следва: 
             1.1. 3 броя от длъжността „социален работник” да се трансформират в длъжност 
„санитар”. Бройките са в рамките на вече утвърдената численост. 
             1.2. Числеността на ОП „Социални дейности” да бъде увеличена с 9 бройки от 83.5 
на 92.5 както следва: 
            - 2 готвачи; 
            - 1 домакин; 
            - 0.5 шофьор; 
            - 5.5 организатор дейности в пенсионерски клуб. 
 2.Утвърждава увеличение на месечен фонд за работна заплата съответно: 

- за дейност 525 „Клубове на пенсионера”  
за м. X 2011г. – в размер на 1 603 лв. 
за м. XI 2011г. – в размер на 1 604 лв. 
за м.XII 2011г. – в размер на 1 604 лв. 

- за дейност 589 „Други служби и дейности по осиг., подп. и заетостта”  
за м. X 2011г. – в размер на 1 256 лв. 
за м. XI 2011г. – в размер на 1 257 лв. 
за м.XII 2011г. – в размер на 1 257 лв. 

3.Променя Правилника за организацията и дейността на ОП „Социални дейности”, 
като приема и утвърждава промяна в План-сметката съгласно Приложение № 1. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1084 
ЗА – 25: Б.Ничев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Лещарска, Вл.Ценов, Д.Димитрова, 
Ем.Пеняшки, Ил.Костов, К.Илиев, К.Беков, К.Апостолов, Кр.Богданов, М.Николова, 
М.Петрова, М.Калистратов, М.Младенов, П.Пешлейски, П.Тодоров, Р.Тошева, Р.Антов, 
С.Илчева, Т.Василева, Цв.Ценов, Цв.Димитров и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1084 
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Приложение № 1 
  

     Начален Отчет Очаквано Предложение Корекция 
 Наименование на приходите § § план за   изпълнение за уточнен   

   

по 
бюджета 
на ПРБК  2011 г. 

към 31.07 към 31.12 план 

  
              
 - приходи от продажба на услуги 24-04 90 000 92 761 260 000 260 000 170 000 
 ученическо столово хранене 24-04 0 0 0 0 0 
 от стопанска дейности 24-04 90 000 92 761 260 000 260 000 170000 

 
финансиране на ученическо столово хранене 
от ООУ 

24-04 
0 0 0 0 0 

 Финансиране за сметка на § 27-04 27-04 822 404 195 722 324 000 324 000 -498 404 

 
финансиране за сметка на такса за ползване 
на дом. социален патронаж 

27-04 
168 000 56 603 114 000 114 000 -54000 

 
финансиране за сметка на такса за ученическо 
столово хранене 

27-04 313 000 
63 375 0 0 -313000 

 
финансиране за сметка на такса за диетично 
хранене 

27-04 341 404 
75 744 210 000 210 000 -131404 

 Финансиране за сметка на § 27-29 27-29 0 58 239 324 000 324 000 324000 
 Финансиране за сметка на § 36-19 36-19 4 000 4 395 9 000 9 000 5000 

 
Финансиране за сметка на други общински 

приходи 
  567 176 320 612 567 176 567 176 

0 

 
финансиране на ученическо столово хранене 
по Решение ОбС 

  
95 000 43 242 95 000 95 000 0 

 финансиране на домашен социален патронаж    91 818 42 751 92 972 92 972 1154 

 
финансиране на клубове на пенсионера и 
инвалида 

  62 982 32 239 68 798 68 798 
5816 

 
финансиране на други социални дейности  
вкл. от ИС 

  
317 376 202 380 310 406 310 406 -6970 

 Внесен ДДС 37-01 -15 000 -5 536 -5 536 -5 536 9464 
 Данък върху приходите/ЗКПО 37-02 -1 500 -7 772 -7 772 -7 772 -6272 
 Общо:   1 467 080 658 421 1 470 868 1 470 868 3 788 
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Разходи 
за дейност       
2 336     Начален Отчет Очаквано Предложение Корекция 
 Наименование на разходите § § план за   изпълнение за уточнен   

   

по 
бюджетната 

сметка на 
ОП   2011 г. 

към 31.07 към 31.12 план 

  
               
 Заплати на персонала по трудови правоотн. 01 00 0 0 0 0 0 
 - заплати на перс. по трудови правоотн. 01 01 0 0 0 0 0 
 Др.възнаграждения и плащания на перс. 02 00 0 0 0 0 0 
 - за персонала по извънтр. правоотношения 02 02 0 0 0 0 0 
 - суми за СБКО 02 05 0 0 0 0 0 
 - обезщетения на персонала 02 08 0 0 0 0 0 
 - други плащания и възнаграждения 02 09 0 0 0 0 0 
 Задължителни осиг. вноски от работодател 05 00 0 0 0 0 0 
 - осиг. вноски от работодатели за ДОО 05 51 0 0 0 0 0 
 - здравно-осиг. вноски от работодатели 05 60 0 0 0 0 0 
 - вноски за допълн. задълж.осигуряване 05 80 0 0 0 0 0 
 Издръжка 10 00 398 800 151 596 388 400 388 400 -10 400 
 - храна 10 11 340 000 122 680 340 000 340 000 0 
 - постелен инвентар и облекло 10 13 0 0 0 0 0 
 - материали 10 15 8 000 5 242 9 000 9 000 1000 
 - вода, горива, енергия 10 16 39 500 20 084 32 000 32 000 -7500 
 - разходи за външни услуги 10 20 9 000 3 320 7 000 7 000 -2000 
 - текущ ремонт 10 30 1 000 0 0 0 -1000 
 - командировки в страната 10 51 500 0 0 0 -500 
 - разходи за застраховки 10 62 800 270 400 400 -400 
 - разходи за СБКО 10 91 0 0 0 0 0 
 - други некласифицирани 10 98 0 0 0 0 0 
 Всичко разходи   398800 151596 388400 388400 -10400 
 Капиталови разходи 53-00 0 0 0 0 0 
 Всичко  за дейност   398800 151596 388400 388400 -10400 
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Разходи за 
дейност       
2 524     Начален Отчет Очаквано Предложение Корекция 
 Наименование на разходите § § план за   изпълнение за уточнен   

   

по 
бюджетната 

сметка на 
ОП   2011 г. 

към 31.07 към 31.12 план 

  
               
 Заплати на персонала по трудови правоотн. 01 00 57806 24810 57806 57806 0 
 - заплати на перс. по трудови правоотн. 01 01 57 806 24 810 57 806 57 806 0 
 Др.възнаграждения и плащания на перс. 02 00 0 2398 2280 2280 2280 
 - за нещатен персонал по трудови правоотн 02 01 0 0 0 0 0 
 - за персонала по извънтр. правоотношения 02 02 0 1 520 2 280 2 280 2 280 
 - суми за СБКО 02 05 0 745 0 0 0 
 - обезщетения на персонала 02 08 0 0 0 0 0 
 - други плащания и възнаграждения 02 09 0 133 0 0 0 
 Задължителни осиг. вноски от работодател 05 00 10348 4636 10348 10348 0 
 - осиг. вноски от работодатели за ДОО 05 51 6 673 3 028 6 673 6 673 0 
 - здравно-осиг. вноски от работодатели 05 60 2 775 1 298 2 775 2 775 0 
 - вноски за допълн. задълж.осигуряване 05 80 900 310 900 900 0 
 Издръжка 10 00 191 664 67 510 136 538 136 538 -55 126 
 - храна 10 11 125 000 46 623 95 000 95 000 -30 000 
 - медикаменти 10 12 0 0 0 0 0 
 - постелен инвентар и облекло 10 13 1 950 1 202 1 950 1 950 0 
 - материали 10 15 13 720 4 273 9 154 9 154 -4 566 
 - вода, горива, енергия 10 16 34 160 10 806 20 000 20 000 -14 160 
 - разходи за външни услуги 10 20 8 100 4 240 7 500 7 500 -600 
 - текущ ремонт 10 30 2 000 0 0 0 -2 000 
 - данъци, мита и такси 10 40 1 000 268 1 000 1 000 0 
 - командировки в страната 10 51 500 98 200 200 -300 
 - разходи за застраховки 10 62 3 500 0 0 0 -3 500 
 - разходи за СБКО 10 91 1 734 0 1 734 1 734 0 
 - други некласифицирани 10 98 0 0 0 0 0 
 Всичко разходи   259818 99354 206972 206972 -52846 
 Капиталови разходи 52 00 0 0 0 0 0 
 Всичко  за дейност   259818 99354 206972 206972 -52846 
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Разходи 
за дейност       
2 525     Начален Отчет Очаквано Предложение Корекция 
 Наименование на разходите § § план за   изпълнение за уточнен   

   

по 
бюджетната 

сметка на 
ОП   2011 г. 

към 31.07 към 31.12 план 

  
               
 Заплати на персонала по трудови правоотн. 01 00 30241 15396 35052 35052 4811 
 - заплати на перс. по трудови правоотн. 01 01 30241 15 396 35 052 35 052 4 811 
 Др.възнаграждения и плащания на перс. 02 00 2820 915 2964 2964 144 
 - за нещатен персонал по трудови правоотн 02 01 0 0 0 0 0 
 - за персонала по извънтр. правоотношения 02 02 0 0 0 0 0 
 - суми за СБКО 02 05 0 460 144 144 144 
 - обезщетения на персонала 02 08 2 820 361 2 820 2 820 0 
 - други плащания и възнаграждения 02 09 0 94 0 0 0 
 Задължителни осиг. вноски от работодател 05 00 5414 2788 6275 6275 861 
 - осиг. вноски от работодатели за ДОО 05 51 3 612 1 834 4 242 4 242 630 
 - здравно-осиг. вноски от работодатели 05 60 1 452 785 1 683 1 683 231 
 - вноски за допълн. задълж.осигуряване 05 80 350 169 350 350 0 
 Издръжка 10 00 24507 13140 24507 24507 0 
 - медикаменти 10 12 0 0 0 0 0 
 - постелен инвентар и облекло 10 13 900 298 900 900 0 
 - материали 10 15 2 500 769 2 500 2 500 0 
 - вода, горива, енергия 10 16 14 800 9 676 14 800 14 800 0 
 - разходи за външни услуги 10 20 4 400 2 397 4 400 4 400 0 
 - текущ ремонт 10 30 1 000 0 1 000 1 000 0 
 - разходи за застраховки 10 62 0 0 0 0 0 
 - разходи за СБКО 10 91 907 0 907 907 0 
 - други некласифицирани 10 98 0 0 0 0 0 
 Всичко разходи   62982 32239 68798 68798 5816 
 Капиталови разходи 51 00 0 0 0 0 0 
 Всичко  за дейност   62982 32239 68798 68798 5816 
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Разходи 
за дейност  
2 589     Начален Отчет Очаквано Предложение Корекция 
 Наименование на разходите § § план за   изпълнение за уточнен   

   

по 
бюджетната 

сметка на 
ОП   2011 г. 

към 31.07 към 31.12 план 

  
               
 Заплати на персонала по трудови правоотн. 01 00 289260 157916 293030 293030 3770 
 - заплати на перс. по трудови правоотн. 01 01 289 260 157 916 293 030 293 030 3 770 
 Др.възнаграждения и плащания на перс. 02 00 9575 17429 11948 11948 2373 
 - за персонала по извънтр. правоотношения 02 02 0 1 120 2 260 2 260 2 260 
 - суми за СБКО 02 05 0 6 821 113 113 113 
 - обезщетения на персонала 02 08 9 575 8 341 9 575 9 575 0 
 - други плащания и възнаграждения 02 09 0 1 147 0 0 0 
 Задължителни осиг. вноски от работодател 05 00 51488 28671 52163 52163 675 
 - осиг. вноски от работодатели за ДОО 05 51 32 604 17 702 33 098 33 098 494 
 - здравно-осиг. вноски от работодатели 05 60 13 884 7 976 14 065 14 065 181 
 - вноски за допълн. задълж.осигуряване 05 80 5 000 2 993 5 000 5 000 0 
 Издръжка 10 00 364 157 122512 258557 258557 -105600 
 - храна 10 11 252 000 73 977 160 000 160 000 -92 000 
 - медикаменти 10 12 0 0 0 0 0 
 - постелен инвентар и облекло 10 13 7 980 2 241 7 820 7 820 -160 
 - материали 10 15 9 600 3 149 7 000 7 000 -2 600 
 - вода, горива, енергия 10 16 65 800 36 183 57 000 57 000 -8 800 
 - разходи за външни услуги 10 20 10 100 6 926 8 000 8 000 -2 100 
 - текущ ремонт 10 30 10 000 0 10 000 10 000 0 
 - командировки в страната 10 51 0 0 0 0 0 
 - разходи за застраховки 10 62 0 0 0 0 0 
 - разходи за СБКО 10 91 8 677 0 8 677 8 677 0 
 - глоби, неустойки, нак.лихви 10 92 0 36 60 60 60 
 - други некласифицирани 10 98 0 0 0 0 0 
             0 
 Всичко разходи   714480 326528 615698 615698 -98782 
 Капиталови разходи             
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 Всичко  за дейност   714480 326528 615698 615698 -98782 
        
Разходи 
за дейност       
2 898      Начален Отчет Очаквано Предложение Корекция 
 Наименование на разходите § § план за   изпълнение за уточнен   

   

по 
бюджетната 

сметка на 
ОП   2011 г. 

към 31.07 към 31.12 план 

  
               
 Заплати на персонала по трудови правоотн. 01 00 0 0 0 0 0 
 - заплати на перс. по трудови правоотн. 01 01 0 0 0 0 0 
 Др.възнаграждения и плащания на перс. 02 00 0 0 0 0 0 
 - за нещатен персонал по трудови правоотн 02 01 0 0 0 0 0 
 - за персонала по извънтр. правоотношения 02 02 0 0 0 0 0 
 - суми за СБКО 02 05 0 0 0 0 0 
 - обезщетения на персонала 02 08 0 0 0 0 0 
 - други плащания и възнаграждения 02 09 0 0 0 0 0 
 Задължителни осиг. вноски от работодател 05 00 0 0 0 0 0 
 - осиг. вноски от работодатели за ДОО 05 51 0 0 0 0 0 
 - здравно-осиг. вноски от работодатели 05 60 0 0 0 0 0 
 - вноски за допълн. задълж.осигуряване 05 80 0 0 0 0 0 
 Издръжка 10 00 31 000 16 425 191 000 191 000 160 000 
 - храна 10 11 0 0 162 000 162 000 162000 
 - постелен инвентар и облекло 10 13 0 0 0 0 0 
 - материали 10 15 2 000 1 361 2 000 2 000 0 
 - вода, горива, енергия 10 16 25 000 13 185 23 000 23 000 -2000 
 - разходи за външни услуги 10 20 4 000 1 879 4 000 4 000 0 
 - текущ ремонт 10 30 0 0 0 0 0 
 - командировки в страната 10 51 0 0 0 0 0 
 - разходи за застраховки 10 62 0 0 0 0 0 
 - разходи за СБКО 10 91 0 0 0 0 0 
 - други некласифицирани 10 98 0 0 0 0 0 
 Всичко разходи   31000 16425 191000 191000 160000 
 Капиталови разходи             
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 придобиване на ДМА 52 00 0 0 0 0 0 
 Всичко  за дейност   31000 16425 191000 191000 160000 
        
        
        
     Начален Отчет Очаквано Предложение Корекция 
 Наименование на разходите   план за   изпълнение за уточнен   

      2011 г. 

към 31.07 към 31.12 план 

  
               
 приходи   1 467 080 658 421 1 470 868 1 470 868 3 788 
  разходи    1467080 626142 1470868 1470868 3788 
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9.Създаване на Общинско предприятие „Общински жилища и пазари” 
       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
 
Изказаха се: П.Тодоров, д-р К.Шахов, М.Драганов, М.Николова, К.Илиев, Р.Антов, 

Л.Василева и Ани.Василева. 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1085 

 
ОТНОСНО: Създаване на общинско предприятие „Общински жилища и 

пазари" 
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 
 

РЕШИ: 
 

Не приема внесения проект за решение. 
 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1085 
ЗА – 16: Вл.Ценов, Вл.Христов, Д.Димитрова, Ем.Пеняшки, К.Беков, К.Апостолов, 
М.Николова, М.Петрова, М.Калистратов, М.Младенов, П.Пешлейски, Р.Антов, С.Илчева, 
Ст.Дамянов, Т.Василева и Цв.Ценов.  
ПРОТИВ – 4: В.Драганов, К.Илиев, П.Тодоров и Цв.Дамяновска. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 7: Б.Ничев, В.Стаменов, Ем.Георгиев, Кр.Богданов, М.Драганов, 
Р.Тошева и Цв.Димитров. 
НЕ СЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ №: 1085 

 
10.Учредяване право на прокарване на подземна кабелна линия за 

присъединяване на фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия в ПИ 
№№ 045004 – пасище, мера, 000846 – път IV-ти клас и право на строеж за изграждане 
на площадкови енергийни съоръжения – фотоволтаици върху поземлен имот с номер 
071002 от картата на възстановена собственост /КВС/ в землището на с.Мраморен с 
ЕКАТТЕ 49223, Община Враца, местност „Бърдо” с площ 684,915 дка., начин на 
трайно ползване – пасище, мера, десета категория. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1086 

 
ОТНОСНО: Учредяване право на прокарване на подземна кабелна линия за 

присъединяване на фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия в ПИ 
№№ 045004 – пасище, мера, 000846 – път ІV ти клас и право на строеж за изграждане 
на площадкови енергийни съоръжения – фотоволтаици върху поземлен имот с номер 
имот с номер 071002 от картата на възстановената собственост /КВС/ в землището на с. 
Мраморен с ЕКАТТЕ 49223, община Враца, местност „Бърдо” с площ 684,915 дка., с 
начин на трайно ползване – пасище, мера, Десета категория 
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 
 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, предвид разпоредбите на чл.25, ал.5 във връзка с 
ал.3, т.5 и ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.62, ал.4 от Закона за енергетиката и чл.37,ал.4,т.4 от ЗОС и при 
мотиви, подробно изложени в докладната записка 
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РЕШИ: 
 

1.Приема експертни оценки на лицензиран оценител инж. Лариса Ангелова, съгласно 
които:  

- пазарната стойност на правото на прокарване на подземна кабелна линия за 
присъединяване на фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия в ПИ №№ 
имот №  045004 – пасище, мера и имот 000846 – път ІV ти клас възлиза на 17000 лева. 
/словом: седемнадесет хил. лева/;  

- пазарната стойност на право на строеж за изграждане на площадкови енергийни 
съоръжения – фотоволтаици върху поземлен имот с номер имот с номер 071002 от картата 
на възстановената собственост /КВС/ в землището на с. Мраморен с ЕКАТТЕ 49223, община 
Враца, местност „Бърдо” с площ 684,915 дка., с начин на трайно ползване – пасище, мера, 
Десета категория се определя на 439 000 лева / четиристотин тридесет и девет хил. лева/. 

2.Дава съгласие за учредяване право на прокарване на подземна кабелна линия за 
присъединяване на фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия в ПИ №№ 
045004 – пасище, 000846 – път ІV ти клас, по одобрената в т. 1 цена. 

3.Дава съгласие за учредяване право на строеж за изграждане на площадкови 
енергийни съоръжения – фотоволтаици върху поземлен имот с номер имот 071002 от 
картата на възстановената собственост /КВС/ в землището на с. Мраморен с ЕКАТТЕ 49223, 
община Враца, местност „Бърдо” с площ 684,915 дка., с начин на трайно ползване – пасище, 
мера, Десета категория, по одобрената в т.1 цена. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1086 
ЗА – 20: В.Стаменов, Вл.Ценов, Вл.Христов, Д.Димитрова, Ем.Пеняшки, Ил.Костов, 
К.Илиев, К.Беков, К.Апостолов, М.Николова, М.Петрова, М.Калистратов, М.Младенов, 
П.Пешлейски, П.Тодоров, Р.Тошева, Р.Антов, С.Илчева, Т.Василева и Цв.Ценов. 
ПРОТИВ – няма. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3: Б.Ничев, М.Драганов и Цв.Димитров 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1086 

 
11.Предложение за откриване на процедурата за предоставяне на концесия за 

управление и поддържане на имоти, публична общинска собственост, както следва: 
имот „Старата къща”, Къща-музей „Андрей Николов”, Подземен паркинг, находящи 
се на територията на град Враца. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
 
Изказаха се: Ем.Пеняшки, д-р К.Шахов, Цв.Димитров, инж.П.Аврамова, К.Беков, 

С.Илчева и М.Младенов. 
По време на дебатите се направи следното предложение: концесионната вноска на 

„Старата къща” и на подземния гараж да се увеличи на 12 000 лева.  
Предложението се подложи на гласуване при следния вот: 
ЗА – 6 
ПРОТИВ – 7 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 7. 
Не се прие направеното предложение. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1087 

 
ОТНОСНО: Предложение за откриване на процедурата за предоставяне на 

концесия за управление и поддържане на имоти, публична общинска собственост, 
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както следва: имот „Старата къща”, Къща-музей „Андрей Николов”, Подземен 
паркинг, находящи се на територията на град Враца 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8  и ал.2 от ЗМСМА,  чл.38, ал.1 и  чл. 39, ал.1 и 2 от Закона за 
концесиите и чл.18, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на закона за концесиите и при 
мотиви, подробно изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
 
 І. Открива процедура за предоставяне на концесии при следните условия: 
 1. Предмет на концесия: управление и поддържане на имоти, публична общинска 
собственост. 
 2. Обекти на концесия: 

2.1. Сграда „Старата къща” – с идентификатор 12259.1019.232.1 със застроена площ 
123 кв.м., находяща се в п.и. 12259.1019.232 по Кадастралната карта на гр. Враца с площ 311 
кв.м., съставляващ част от УПИ I, кв. 149, ЦГЧ по действащия Устройствен план, с 
административен адрес – ул.„Търговска” №18, актуван с АПОС № 1650/05.10.2009 год.; 

2.2. Къща-музей „Андрей Николов” – с идентификатор 12259.1024.16.1, със застроена 
площ 68 кв.м.,  находяща се в п.и. 12259.1024.16 по Кадастралната карта на гр. Враца с площ 
936 кв.м., съставляващ УПИ IХ, п.и.1370, кв.308, ж.к.„Толбухин-юг” по действащия 
Устройствен план с административен адрес: ул.„Андрей Николов” №9, актувана с АПОС № 
1383/11.7.2008 год.; 

2.3. Подземен паркинг – местонахождение: гр. Враца, парцел VІ в кв.144, ЦГЧ, 
отреден за подземен паркинг въз основа на Заповед РД 02-14-475/1987 г. на Кмета на 
Община Враца, при съседи – от изток пл.„Хр.Ботев”, от запад – вход от към 
ул.„Петропавловска” и сграда Дом на културата, от север – сграда /дискотека и хотел/ и от 
юг – пл.Хр.Ботев и сграда Дом на културата. Имота е актуван с акт за публична общинска 
собственост с акт 920 / 22.11.2005 г. 

3.Стопански дейности, които могат да се осъществяват, чрез обектите на концесията: 
Реставрация и преустройство на сграда „Старата къща” в кафе- галерия; реставрация и 
запазване предназначението на къща – музей „Андрей Николов”; ремонт и рехабилитация на 
Подземния паркинг и обслужване на жители и гости на града. 
 4.Прилежащата на обекта на концесията инфраструктура  и принадлежности – 
електроснабдяване , водопровод и канализация. 
 5. Максимален срок на концесията – 15 години; 
 6. Началната дата на концесията – датата на сключване на концесионния договор; 
 7. Условията за осъществяване на концесията:  
 7.1.Концедентът запазва правото на собственост върху обекта на концесията; 
 7.2.Концедентът става собственик на всички подобрения и принадлежности, ако 
такива бъдат изградени по време на срока на действие на сключения концесионен договор, 
от момента на тяхното изграждане; 
 7.3.Подобренията върху обекта на концесията, включително когато не са в 
изпълнение на сключения концесионен договор, стават собственост на концедента от 
момента на възникването им; 
 7.4.При осъществяването на концесията концедентът не дължи компенсация на 
концессионера за извършваните от него разходи по смисъла на чл.6 от Закона за 
концесиите; 
 7.5.Концесионерът се снабдява с разрешения, лицензии, съгласия, одобрения, и други 
разрешителни актове, необходими за осъществяване на концесията, в съответствие с  
изискванията на  Закона за концесиите, Правилника за прилагане на закона за концесиите, 
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Закона за водите, Закона за опазване на околната среда, Закона за рибарството и 
аквакултурите и  другите действащи нормативни актове; 
 7.6.Разходите, таксите и други подобни за кандидатстване, издаване и получаване, 
запазване, респективно продължаване на действието на приложимите разрешителни са за 
сметка на концесионера; 
 7.7.Концесионерът е длъжен да се съобразява с всички действащи нормативни актове 
и приложимите разрешителни през цялото време на изпълнение на договора за концесията; 
 7.8.Правата и задълженията по сключения концесионен договор не могат да се 
прехвърлят на трети лица, освен по предвидения в закона ред; 
 7.9.Концесионерът няма право да продава, прехвърля, възлага или по друг начин да 
се разпорежда с обекта на концесията. Концесионерът няма право да учредява обезпечения 
върху обекта на концесията и/или принадлежности и части от него, които се включват в 
обекта на концесията, независимо дали изграждането на елементите и принадлежностите е 
завършено или не; 
 7.10. Концесионерът няма право да сключва договори, съгласно които обектът на 
концесията и/или принадлежности и части от него, които се включват в обекта на 
концесията,  се предоставят под наем на трети лица; 
 7.11. Концесионерът е длъжен да не допуска неговите подизпълнители да извършват 
умишлено или непредпазливо действие, което би могло да доведе до нарушаване на 
условията по концесионния  договор; 
 7.12. Концесионерът отговаря за всички делегирани задължения на 
подизпълнителите и за действията и/или бездействията на всеки подизпълнител, неговите 
представители, работници и служители или други лица, назначени и/или наети от 
подизпълнителя; 
 7.13.При прекратяване на договора за концесия, концесионерът преустановява 
упражняването на правото на управление и експлоатация и предава на концедента всички 
актове, документи, проекти, планове, скици, компютърни записи и други документи, които 
съдържат или показват, или по друг начин са свързани с обекта на концесия,  или са 
издадени  във връзка с обекта на концесията. Обекта на концесията се предава в състояние, 
осигуряващо неговото продължително и сигурно ползване по предназначение, като се има 
предвид нормалната амортизация за периода на ползването; 
 7.14.При упражняване на правата по концесията, както и на съпътстващите права и за 
реализиране на инвестиционните си предложения концесионерът трябва да проведе 
съгласувателни процедури по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона 
за биологичното равновесие (ЗБР); 
 7.15.Концесионерът няма право да извършва строителство или други дейности на 
концесионната територия, които могат да унищожат, увредят или след продължителен срок 
да променят качеството и количеството на обекта на концесията и да увредят природната 
среда; 
 7.16.Страните по сключения концесионен договор не отговарят за изпълнение на 
задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие; 
 7.17.Страна, по сключения концесионен договор, която е засегната от форсмажорно 
събитие, трябва в най-кратък срок след като бъде установено форсмажорното събитие, да 
уведоми другата страна и да й представи доказателство за появата, естеството и размера на 
форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. 
Засегнатата страна периодично дава последващи известия за начина по който и степента в 
която е спряно изпълнението на задълженията й; 
 7.18.Концедентьт и концесионерът не носят отговорност към другата страна, по 
сключения концесионен договор,  за вреди които са  последица от форсмажорно събитие; 
 7.19.През времето, когато изпълнението на задълженията на концесионера е 
възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което концедентът е уведомен, както и до 
спирането на действието на форсмажорното събитие: 
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 7.19.1.Страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или 
смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно да продължат да 
изпълняват задълженията си, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие; 
 7.19.2.Страните, по сключения концесионен договор, се консултират помежду си в 
най-краткия възможен срок относно влиянието на форсмажорното събитие  и 
необходимостта от изменение на някои от условията на договора за концесия, като се 
отчитат неблагоприятните ефекти, резултат от форсмажорното събитие и възможността на 
концесионера да избегне или сведе до минимум неблагоприятното въздействие на 
форсмажорното събитие; 
 7.20.Страните, по сключения концесионен договор, възстановят изпълнението на 
договора веднага щом е практически възможно след приключване на форсмажорното 
събитие; 
 7.21.При наличието на форсмажор концесионерът е длъжен да допусне и да търпи 
трети лица, посочени от концедента, да ползват обекта на концесията, без да има право на 
обезщетение или компенсация за това.   
           8.Основни права и задължения по концесионния договор: 

8.1. Основни права и задължения на концедента: 
8.1.1. Концедентът има право да получава дължимите от концесионера концесионни 

плащания в срокове и при условия, определени в концесионния договор; 
8.1.2. Концедентът има право на собственост върху инженерна, екологична и друга 

документация във връзка с експлоатацията на концесионния обект и на достъп до обекта на 
концесията по всяко време за осъществяване на контрол по изпълнението на задълженията 
на концесионера по сключения договор и съгласно условията на концесията; 

8.1.3. Концедентът има право да прекрати едностранно договора за концесия при 
виновно неизпълнение от страна на концесионера на поетите от него задължения по 
сключения договор; 

8.1.4. Концедентът има право да получи всички актове, документи, проекти, планове, 
скици, компютърни записи и други документи, които съдържат или показват, или по друг 
начин са свързани с обекта на концесия или са създадени във връзка с обекта на конецсията; 

8.1.5. Концедентът се задължава да гарантира изключителното право на 
концесионера да управлява и експлоатира обекта на концесията, за срока на сключения 
договор, в съответствие с условията и сроковете, предвидени в него, в закона и съгласно 
приложимите разрешителни. Да не пречи на концесионера да осъществява правата си по 
концесията, освен при необходимост и като последица от форсмажорно събитие или при 
нарушение на сключения договор от концесионера; 

8.1.6. Концедентът няма право да сключва договори с трети лица или да извършва 
или да пропусне да извърши действие, което засяга неблагоприятно изключителните права 
на концесионера, предоставени по силата на сключения концесионен договор; 

8.1.7. Концедентът осъществява контрол по изпълнението на поетите от 
концесионера задължения по сключения концесионен договор и условията на концесията по 
ред, установен в договора; 

8.2. Основни права и задължения на концесионера:  
Без да се ограничават другите права на концесионера, установени със сключения 
концесионен договор, концесионерът има право: 

8.2.1.На организация на дейности свързани с ползването на обекта; 
8.2.2.Да извършва допълнителни дейности непротиворечащи на нормативната уредба 

във връзка с обекта, с оглед осъществяването на неговата нормална експлоатация; 
8.2.3.Да сключва договори с подизпълнители – физически и/или юридически лица, на 

които възлага упражняване и изпълнение на отделни негови права и задължения, свързани с 
концесията, от негово име и за негова сметка. 
Без да се изключват другите негови задължения, установени с концесионния договор,  
концесионерът, е длъжен: 
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 8.2.4. Да заплаща дължимото концесионно плащане при условия и в срокове, 
определени съгласно сключения договор; 

8.2.5. Да изпълнява задълженията си по сключения договор с грижата на добър 
търговец при спазване на всички нормативни изисквания, свързани с предназначението на 
обекта за отдих; 

8.2.6. Да осъществи предложените с офертата инвестиционни мероприятия за срока 
на концесията и да отчита изпълнението им; 

8.2.7. Да не предоставя на трети лица информацията и документацията, получена във 
връзка със сключването на концесионния договор; 

8.2.8. Да не прехвърля другиму права и/или задължения по концесионния договор, 
без съгласието на Концедента; 

8.2.9. Да съгласува с концедента всяка актуализация на техническата документация за 
възстановяване и ремонт на обекта на концесията; 

8.2.10. Да съставя и води изискуемата за правилна и безопасна експлоатация на 
обекта технологична, техническа и друга документация; 

8.2.11.Да не допуска неговите подизпълнители да извършват умишлено или 
непредпазливо действие, което би могло да доведе до нарушаване на условията по 
сключения концесионен  договор; 

8.2.12.Да извършва необходимата поддръжка и благоустройство на концесионния 
обект; 

8.2.13.Да отговаря за всички делегирани задължения на подизпълнителите и за 
действията и/или бездействията на всеки подизпълнител, неговите представители, 
работници и служители или други лица, назначени и/или наети от подизпълнителя; 

8.2.14.Да не променя  и да не допуска промени във функционалното предназначение 
на концесионния обект; 

8.2.15.Да осигурява свободен достъп до концесионния обект и документацията, 
свързана с него, на съответните контролни органи и на оторизирани представители на 
Община Враца при поискване; 

8.2.16. Да информира Концедента за евентуални вредни въздействия върху обекта на 
концесията; 

8.2.17.Да приема и търпи при наличието на форсмажорни обстоятелства, трети лица, 
да ползват концесионната площ. В тези случай концесионерът няма право на обезщетения; 

8.2.18.След изтичане на срока на сключения концесионен договор да предостави 
обратно на концедента обекта, предмет на концесията, в състояние, годно за експлоатация в 
едно с всички документи, проекти, планове, скици, компютърни записи и други такива, 
свързани с експлоатацията, поддръжката и състоянието на обекта на концесията; 

8.2.19.Концесионерът се задължава по време на целия срок на концесията да 
представя на Концедента,  не по-късно от 1 месец, на Концедента всички документи, 
проекти, планове, скици, компютърни записи и други такива, свързани с експлоатацията, 
поддръжката и състоянието на обекта на концесията; 

8.2.20.За всички извършени подобрения върху обекта на концесията, извън 
инвестиционната програма, да се съставя двустранен констативен протокол, подписан от 
концесионера и длъжностните лица от общинската администрация, извършващи контрола 
по концесията. 

Концесионерът поема и задължения, които ще направи с офертата си,  по: 
 опазване на околната среда и  екологичната програма за концесионния обект; 
 експлоатиране и поддържане на  обекта на концесията в техническо изправно 

състояние: 
 социалната програма на концесията. 

9.Условия за възлагане изграждането на обектите на концесиите от подизпълнители – 
няма. 

10.Условия и/или забрани за отдаване на обектите на концесиите под наем и за 
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предоставяне на дейности по експлоатацията и поддържането им на подизпълнители: 
10.1. Концесионерът  не може да отдава под наем на трети лица обекта на   

концесията; 
10.2.Концесионерът е длъжен да не допуска неговите подизпълнители да извършват 

умишлено или непредпазливо действие, което би могло да доведе до нарушаване на 
условията по концесионния  договор; 

10.3.Концесионерът отговаря за всички делегирани задължения на подизпълнителите 
и за действията и/или бездействията на всеки подизпълнител, неговите представители, 
работници и служители или други лица, назначени и/или наети от подизпълнителя. 

11.Вид и размер на гаранциите за изпълнение на задълженията по концесионния 
договор: 

Концесионерът се задължава да предостави на концедента ежегодно безусловна и 
неотменяема банкова гаранция или парична гаранция,  като гаранция за изпълнение на 
инвестиционната програма в размер на 10% от стойността на планираните инвестиции за 
съответната година, съобразно с инвестиционната му програма.  Гаранцията за изпълнение 
на инвестиционната програма се предоставя от концесионера на концедента до 25 януари  на 
текущата година, а за годината на сключване на концесионния договор – до месец след 
подписването му от двете страни. При неизпълнение на задължението на концесионера за 
извършване на планираните инвестиции за съответната година, концедентът има право да 
усвои представената банкова гаранция или парична гаранция. 

12. Условия за извършване на концесионно плащане, включително: 
 
а) размер на еднократното концесионно плащане, дължимо към датата на подписване 

на  концесионния договор; 
 

1. Сграда „Старата къща” 5 405 лв. 
2. Къща – музей „Андрей Николов”    691 лв. 
3. Подземен паркинг, пл.”Христо Ботев” 5 318 лв. 

 
б) размер на минималното годишно концесионно плащане;    

  
1. Сграда „Старата къща” 5 405 лв. 
2. Къща – музей „Андрей Николов”    691 лв. 
3. Подземен паркинг, пл.”Христо Ботев” 5 318 лв. 

 
в) гратисен период, през който концесионерът се освобождава от извършване на 

концесионното плащане: няма; 
г) ред за извършване на концесионното плащане - Годишното концесионно плащане 

се внася  в брой в касата на Община Враца или чрез банков превод по сметката на Община 
Враца в обслужващата я банка на две годишни вноски: 

 първа вноска в размер на 60%  от годишното концесионно плащане – до 31 
януари на текущата година, или в първия работен ден след тази дата  

 втора вноска в размер на  40%  от  годишното концесионно плащане – до  30 
ноември на текущата година, или в първия работен ден след тази дата 

13. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с 
опазването на околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти 
и на обществения ред: 

13.1.При упражняване на правата по концесията, както и на съпътстващите права, 
концесионерът е длъжен да спазва всички изисквания относно опазване на човешкото 
здраве, околната среда, националната сигурност, отбраната на страната и опазването на 
обществения ред, съгласно наредбите на Общински съвет Враца и действащото 
законодателство; 
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13.2.Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за нововъзникнали 
обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност, отбраната и обществения 
ред; 

13.3.Концесионерът е длъжен да изгради и поддържа хидротехнически съоръжения 
за постоянна защита при неблагоприятни природни явления, като наводнения, повишаване 
нивото на подпочвените води и др.; 

13.4.Концесионерът е длъжен, съгласно изискванията и предписанията на 
Гражданска защита да изготви План за действие при аварийни ситуации, който да съгласува 
с концедента в три месечен срок от подписване на концесионния договор. 

14. Форма, размер и условия за извършване на компенсация по чл. 6 от Закона за 
концесиите – такава не се предвижда. 

15. Задължение на концесионера да застрахова за срока на концесията за своя сметка 
и в полза на концедента обекта на концесията: 

Концесионерът е задължен  да застрахова, ежегодно до 31 януари, концесионния 
обект в полза на община Враца за своя сметка, за риска  “Пожар и природни бедствия, 
включително земетресение”,  по балансовата стойност на обекта, към датата на 
застраховането, съгласно получена от Община Враца служебна бележка, извлечение от 
счетоводните книги. 

16. Други изисквания, свързани с характера на концесията, които не са нормативно 
определени – съгласно документацията за участие. 

17. Критерии за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест: 
При провеждане на процедурата за предоставяне на концесия критерият за оценка на 

офертите е икономически най-изгодната оферта. 
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на комплексна оценка на 

офертата съгласно следните критериите: 
КП – Концесионно плащане -  в лева, съгласно офертата на участника; 
СИ – Инвестиции – в лева, съгласно инвестиционната програма на участника; 
СЗ – Социална заетост – в брой заети лица, съгласно социалната програма на 

участника; 
Комплексната оценка на офертите се изчислява по следната формула: 

КО = [(КПi / КПmax х Ккп ) + (СИi / СИmax х Кси) + СЗi / СЗmax х Ксз) ] х 100,  
 
Където: относителната тежест в % (процент) на отделните критерии са както следва: 
Ккп – коефициент на тежест за размера на концесионното плащане – 70 %; 
Кси – коефициент на тежест за размера на инвестициите – 20%; 
Ксз – коефициент на тежест за предложения по социалната програма – 10%. 

 
изчисленията се правят, като стойността на предложението на участника се дели на 
стойността на най-доброто от всички предложения и получения резултат се умножава по 
коефициента за тежест на съответния критерий. 

18.Размер и начин на плащане на гаранцията за участие в процедурата за 
предоставяне на концесия. 

формата на гаранцията се избира от участниците. 
Тя може да бъде банкова гаранция или депозит, който се внася в касата на Община 

Враца, находяща се в  „Центъра за информация и услуги на гражданите” или по банкова 
сметка на общината, не по-късно от 16,00 часа на последния ден, определен за подаване на 
офертите за участие и е в размер на: 

 
1. Сграда „Старата къща” 5 405 лв. 
2. Къща – музей „Андрей Николов”    691 лв. 
3. Подземен паркинг, пл.”Христо Ботев” 5 318 лв. 
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Формата на гаранцията се избира от участниците. 
Цена на документацията за участие 200,00 лв. без включено  ДДС. 
ІІ.Възлага  на Кмета на Община Враца да организира провеждането на процедурата, 

съгласно изискванията на ЗК и ППЗК и  да внесе в Общински съвет доклад, относно 
резултатите от проведената процедура за вземане на решение за определяне на 
концесионери. 

Препис от решението да се изпрати на Кмета на Община Враца, за сведение и 
изпълнение. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1087 
ЗА – 19: Вл.Ценов, Вл.Христов, Д.Димитрова, Ем.Пеняшки, Ил.Костов, К.Илиев, К.Беков, 
К.Апостолов, М.Николова, М.Петрова, М.Калистратов, М.Младенов, П.Пешлейски, 
П.Тодоров, Р.Антов, С.Илчева, Ст.Дамянов, Т.Василева и Цв.Ценов. 
ПРОТИВ – 1: Цв.Димитров. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3: Б.Ничев, М.Драганов и Цв.Дамяновска. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1087 

 
12.Предоставяне на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и 

поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения  в техническо 
изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на 
дейностите аквакултури: риборазвъждане  и отглеждане на риби и други водни 
организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях върху 
язовири, публична общинска собственост: 

1. Язовир„Енева” в землището на с. Тишевица, АОС № 145/01.03.2000г.; 
2. Язовир "Под кръста" в землището на с.Тишевица, АПОС №146/19.08.2002 г.; 
3. Язовир ”Кираджията” в землището на с.Баница, АПОС №331/12.09.2001г.; 
4. Язовир ”Лесконош” в землището на с.Г. Пещене, АПОС №143/01.03.2000г. 
       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1088 
 

ОТНОСНО: Предоставяне на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и 
поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения  в техническо 
изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на 
дейностите аквакултури: риборазвъждане  и отглеждане на риби и други водни 
организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях върху 
язовири, публична общинска собственост: 

1.Язовир„Енева” в землището на с. Тишевица, АОС № 145/01.03.2000г.; 
2.Язовир "Под кръста" в землището на с.Тишевица, АПОС №146/19.08.2002г..; 
3.Язовир ”Кираджията” в землището на с.Баница, АПОС №331/12.09.2001г.; 
4.Язовир ”Лесконош” в землището на с.Голямо Пещене, АПОС №143/01.03.2000г. 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8  и ал.2 от ЗМСМА,  чл.38, ал.1 и  чл. 39, ал.1 и 2 от Закона за 
концесиите и чл.18, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на закона за концесиите и при 
мотиви, подробно изложени в докладната записка 

 
РЕШИ: 

 
 І. Открива процедура за предоставяне на концесии при следните условия: 
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 1.Предмет на концесия: управление, ремонт и поддържане на язовирните стени и 
прилежащите към тях съоръжения  в техническо изправно състояние, осъществяване на 
безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане  
и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните 
технологии продукция от тях. 
 2. Обекти на концесия: 
 2.1. Язовир „ЕНЕВА” намиращ се в землището на с.Тишевица ЕКАТТЕ 72504, 
Община Враца. За обекта има издаден акт за публична общинска собственост – АОС № 
145/01.03.2000г. и  скица №  44 от 29.02.2000г. за имот № 000256 с площ 179.468 дка от 
Общинската служба по земеделие и гори – гр.Враца  

2.2. Язовир „ПОД КРЪСТА” намиращ се в землището на с.Тишевица ЕКАТТЕ 72504, 
Община Враца. За обекта има издаден акт за публична общинска собственост -  АОС № 
146/01.03.2000г. и  скица №  Ф01193 от 04.11.2005 г. за имот № 000108 с площ 101,630 дка 
от Общинската служба по земеделие и гори – гр.Враца; 

2.3. Язовир „КИРАДЖИЯТА” намиращ се в землището на с.Баница ЕКАТТЕ 02590, 
Община Враца. За обекта има издаден акт за публична общинска собственост -  АОС № 
331/12.09.2001г. и  скица №  К01535 от 13.06.2001г. за имот № 000214 с площ 108,395 дка от 
Общинската служба по земеделие и гори – гр.Враца; 

2.4. язовир „ЛЕСКОНОШ” намиращ се в землището на с.Голямо Пещене ЕКАТТЕ 
15521 и землището на с.Вировско ЕКАТТЕ  11185 , общ. гр.ВРАЦА. За обекта има издаден 
акт за публична общинска собственост -  АОС № 143/01.03.2000г. и  скици №  К03143 от 
28.04.2011г. за имот № 000164 с площ 174.574 дка  земл. на с.Голямо Пещене и скици №  
108 от 29.02.2000г. за имот № 000178 с площ 184,737 дка от ОБЩИНСКАТА СЛУЖБА ПО 
ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ – гр.ВРАЦА. Общата площ на обекта е 359,310 дка. 

3.Стопански дейности, които могат да се осъществяват, чрез обекта на концесията: 
Чрез обекта на концесия могат да се осъществяват дейностите аквакултури: риборазвъждане  
и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните 
технологии продукция от тях,   любителски и стопански риболов, при условие, че не се 
застрашава техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея и тяхната 
безопасна експлоатация. 

4.Прилежащата на обекта на концесията инфраструктура  и принадлежности – няма. 
5. Максимален срок на концесията – 15 години. 
6. Началната дата на концесията – датата на сключване на концесионния договор. 
7. Условията за осъществяване на концесията: 
7.1.Концедентът запазва правото на собственост върху обекта на концесията; 
7.2.Концедентът става собственик на всички подобрения и принадлежности, ако 

такива бъдат изградени по време на срока на действие на сключения концесионен договор, 
от момента на тяхното изграждане; 

7.3.Подобренията върху обекта на концесията, включително когато не са в 
изпълнение на сключения концесионен договор, стават собственост на концедента от 
момента на възникването им; 

7.4.При осъществяването на концесията концедентът не дължи компенсация на 
концессионера за извършваните от него разходи по смисъла на чл.6 от Закона за концесиите; 

7.5.Концесионерът се снабдява с разрешения, лицензии, съгласия, одобрения, и други 
разрешителни актове, необходими за осъществяване на концесията, в съответствие с  
изискванията на  Закона за концесиите, Правилника за прилагане на закона за концесиите, 
Закона за водите, Закона за опазване на околната среда, Закона за рибарството и 
аквакултурите и  другите действащи нормативни актове; 

7.6.Разходите, таксите и други подобни за кандидатстване, издаване и получаване, 
запазване, респективно продължаване на действието на приложимите разрешителни са за 
сметка на концесионера; 
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7.7.Концесионерът е длъжен да се съобразява с всички действащи нормативни актове 
и приложимите разрешителни през цялото време на изпълнение на договора за концесията 

7.8.Правата и задълженията по сключения концесионен договор не могат да се 
прехвърлят на трети лица, освен по предвидения в закона ред; 

7.9.Концесионерът няма право да продава, прехвърля, възлага или по друг начин да 
се разпорежда с обекта на концесията. Концесионерът няма право да учредява обезпечения 
върху обекта на концесията и/или принадлежности и части от него, които се включват в 
обекта на концесията, независимо дали изграждането на елементите и принадлежностите е 
завършено или не; 

7.10.Концесионерът няма право да сключва договори, съгласно които обектът на 
концесията и/или принадлежности и части от него, които се включват в обекта на 
концесията,  се предоставят под наем на трети лица; 

7.11.Концесионерът е длъжен да не допуска неговите подизпълнители да извършват 
умишлено или непредпазливо действие, което би могло да доведе до нарушаване на 
условията по концесионния  договор; 

7.12.Концесионерът отговаря за всички делегирани задължения на подизпълнителите 
и за действията и/или бездействията на всеки подизпълнител, неговите представители, 
работници и служители или други лица, назначени и/или наети от подизпълнителя; 

7.13.При прекратяване на договора за концесия, концесионерът преустановява 
упражняването на правото на управление и експлоатация и предава на концедента всички 
актове, документи, проекти, планове, скици, компютърни записи и други документи, които 
съдържат или показват, или по друг начин са свързани с обекта на концесия,  или са 
издадени  във връзка с обекта на концесията. Обекта на концесията се предава в състояние, 
осигуряващо неговото продължително и сигурно ползване по предназначение, като се има 
предвид нормалната амортизация за периода на ползването 

7.14.При упражняване на правата по концесията, както и на съпътстващите права и за 
реализиране на инвестиционните си предложения концесионерът трябва да проведе 
съгласувателни процедури по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона 
за биологичното равновесие (ЗБР); 

7.15.Концесионерът няма право да извършва строителство или други дейности на 
концесионната територия, които могат да унищожат, увредят или след продължителен срок 
да променят качеството и количеството на обекта на концесията и да увредят природната 
среда; 

7.16.Концесионерът е длъжен  да предвиди в инвестиционната програма средства и 
мерки за борба със свлачищата, ерозията и високите води в случаите, когато пряко или 
косвено се застрашава целостта на обекта на концесията; 

7.17.Страните по сключения концесионен договор не отговарят за изпълнение на 
задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие. 

7.18.Страна, по сключения концесионен договор, която е засегната от форсмажорно 
събитие, трябва в най-кратък срок след като бъде установено форсмажорното събитие, да 
уведоми другата страна и да й представи доказателство за появата, естеството и размера на 
форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. 
Засегнатата страна периодично дава последващи известия за начина по който и степента в 
която е спряно изпълнението на задълженията й. 

7.19.Концедентьт и концесионерът не носят отговорност към другата страна, по 
сключения концесионен договор,  за вреди които са  последица от форсмажорно събитие; 

7.20.През времето, когато изпълнението на задълженията на концесионера е 
възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което концедентът е уведомен, както и до 
спирането на действието на форсмажорното събитие: 

7.20.1. Страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или 
смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно да продължат да 
изпълняват задълженията си, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие; 
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7.20.2. Страните, по сключения концесионен договор, се консултират помежду си в 
най-краткия възможен срок относно влиянието на форсмажорното събитие  и 
необходимостта от изменение на някои от условията на договора за концесия, като се 
отчитат неблагоприятните ефекти, резултат от форсмажорното събитие и възможността на 
концесионера да избегне или сведе до минимум неблагоприятното въздействие на 
форсмажорното събитие; 

7.21. Страните, по сключения концесионен договор, възстановят изпълнението на 
договора веднага щом е практически възможно след приключване на форсмажорното 
събитие; 

7.22. При наличието на форсмажор концесионерът е длъжен да допусне и да търпи 
трети лица, посочени от концедента, да ползват обекта на концесията, без да има право на 
обезщетение или компенсация за това. 

8.Основни права и задължения по концесионния договор: 
8.1. Основни права и задължения на концедента: 
8.1.1. Концедентът има право да получава дължимите от концесионера концесионни 

плащания в срокове и при условия, определени в концесионния договор; 
8.1.2. Концедентът има право на собственост върху хидро-геоложка, инженерна, 

екологична и друга документация във връзка с експлоатацията на концесионния обект, 
както  и на достъп до обекта на концесията по всяко време за осъществяване на контрол по 
изпълнението на задълженията на концесионера по сключения  договор и съгласно 
условията на концесията; 

8.1.3. Концедентът има право да прекрати едностранно договора за концесия при 
виновно неизпълнение от страна на концесионера на поетите от него задължения по 
сключения договор; 

8.1.4. Концедентът има право да получи всички актове, документи, проекти, планове, 
скици, компютърни записи и други документи, които съдържат или показват, или по друг 
начин са свързани с обекта на концесия,  или са издадени  във връзка с обекта на 
концесията; 

8.1.5. Концедентът се задължава да гарантира изключителното право на 
концесионера да управлява и експлоатира обекта на концесията, за срока на сключения 
договор, в съответствие с условията и сроковете, предвидени в него, в закона и съгласно 
приложимите разрешителни. Да не пречи на концесионера да осъществява правата си по 
концесията, освен при необходимост и като последица от форсмажорно събитие или при 
нарушение на сключения договор от концесионера; 

8.1.6. Концедентът няма право да сключва договори с трети лица или да извършва 
или да пропусне да извърши действие, което засяга неблагоприятно изключителните права 
на концесионера, предоставени по силата на сключения концесионен договор; 

8.1.7. Концедентът осъществява контрол по изпълнението на поетите от 
концесионера задължения по сключения концесионен договор и условията на концесията по 
ред, установен в договора. 

8.2. Основни права и задължения на концесионера: 
Без да се ограничават другите негови права, установени с концесионния  договор, 
концесионерът има право: 
 8.2.1. На собственост върху плодовете, свързани с ползването на обекта. Всички 
останали приращения стават собственост на концедента от момента на тяхното възникване; 
 8.2.2. Да преработва плодовете, които са негова собственост; 
 8.2.3.Да се разпорежда с плодовете, които са негова собственост; 
 8.2.4. Да извършва допълнителни проучвания във връзка с обекта, с оглед 
осъществяването на неговата нормална експлоатация; 
 8.2.5. Да изгражда сгради и съоръжения и да извършва необходимите подобрения, 
свързани с ползването на концесионния обект, след предварително писмено съгласуване с 
концедента и компетентните органи, съгласно изискванията на закона; 
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 8.2.6. Да сключва договори с подизпълнители - физически и/или юридически лица, на 
които възлага упражняване и изпълнение на отделни негови права и задължения, свързани с 
концесията, от негово име и за негова сметка. 

Без да се изключват другите негови задължения, установени с концесионния  договор,  
концесионерът, е длъжен: 

8.2.7.Да заплаща дължимото концесионно плащане при условия и в срокове, 
определени съгласно договора за концесия; 

8.2.8. Да изпълнява задълженията си по концесионния договор с грижата на добър 
търговец; 

8.2.9. Да не предоставя на трети лица информацията и документацията, получена във 
връзка със сключването на концесионния  договор; 

8.2.10.Да Да съгласува с концедента всяка актуализация на техническия проект за 
възстановяване и поддържане на съоръженията; 

8.2.11. Да съставя и води изискуемата за правилна и безопасна експлоатация на 
обекта технологична, хидроложка, геоложка, техническа и друга документация; 

8.2.12. Да не допуска неговите подизпълнители да извършват умишлено или 
непредпазливо действие, което би могло да доведе до нарушаване на условията по 
концесионния  договор; 

8.2.13. Концесионерът на хидротехнически съоръжения, поддържа и речното легло 
на разстояние до 500 м. от съоръжението надолу по течението на реката; 

8.2.14. Да отговаря за всички делегирани задължения на подизпълнителите и за 
действията и/или бездействията на всеки подизпълнител, неговите представители, 
работници и служители или други лица, назначени и/или наети от подизпълнителя; 

8.2.15. Да изготвя и съгласува, ежегодно с концедента и компетентните държавни и 
общински органи План за действие при аварийни ситуации, който става неразделна част от 
концесионния  договор; 

8.2.16. Да осигурява свободен достъп до концесионния обект и документацията, 
свързана с него, на съответните контролни  органи при поискване; 

8.2.17. Да приема и търпи при наличието на форсмажорни обстоятелства, трети лица, 
да ползват концесионната площ. В тези случай концесионерът няма право на обезщетения; 

8.2.18. След изтичане на срока на договора да предостави обратно     на концедента 
обекта, предмет на концесията, в състояние, годно за експлоатация в едно с всички проекти, 
планове, скици, компютърни записи и други такива, свързани с експлоатацията, 
поддръжката и състоянието на обекта на концесията. 

8.2.19. Концесионерът се задължава по време на целия срок на концесията да 
представя на   Концедента,  не по-късно от 1 месец от дата на издаването им всички 
документи, проекти, планове, скици, компютърни записи и други такива, свързани с 
експлоатацията, поддръжката и състоянието на обекта на концесията; 

8.2.20.За всички извършени подобрения върху обекта на концесията, извън 
инвестиционната програма, да се съставя двустранен констативен протокол, подписан от 
концесионера и длъжностните лица от общинската администрация, извършващи контрола 
по концесията; 

8.2.21.Концесионерът се задължава да застрахова ежегодно до 31 януари 
концесионния обект в полза на Община Враца за своя сметка, за риска  “Пожар и природни 
бедствия, включително земетресение”,  по балансовата стойност на обекта, към датата на 
застраховането. 
Концесионерът поема и задължения, които ще направи с офертата си,  по: 

 опазване на околната среда и  екологичната програма за концесионния обект; 
 експлоатиране и поддържане на  обекта на концесията в техническо изправно 

състояние; 
 водоспасителната дейност и обезопасяване на водните площи; 
 социалната програма на концесията; 
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 9.Условия за възлагане изграждането на обектите на концесиите от подизпълнители – 
няма. 
 10.Условия и/или забрани за отдаване на обектите на концесиите под наем и за 
предоставяне на дейности по експлоатацията и поддържането им на подизпълнители: 
 10.1. Концесионерът  не може да отдава под наем на трети лица обекта на   
концесията; 
 10.2.Концесионерът е длъжен да не допуска неговите подизпълнители да извършват 
умишлено или непредпазливо действие, което би могло да доведе до нарушаване на 
условията по концесионния  договор; 
 10.3.Концесионерът отговаря за всички делегирани задължения на подизпълнителите 
и за действията и/или бездействията на всеки подизпълнител, неговите представители, 
работници и служители или други лица, назначени и/или наети от подизпълнителя. 
 11. Вид и размер на гаранциите за изпълнение на задълженията по концесионния 
договор:  

Концесионерът се задължава да предостави на концедента ежегодно безусловна и 
неотменяема банкова гаранция или парична гаранция,  като гаранция за изпълнение на 
инвестиционната програма в размер на 10% от стойността на планираните инвестиции за 
съответната година, съобразно с инвестиционната му програма.  Гаранцията за изпълнение 
на инвестиционната програма се предоставя от концесионера на концедента до 25 януари  
на текущата година. При неизпълнение на задължението на концесионера за извършване на 
планираните инвестиции за съответната година, концедентът има право да усвои 
представената банкова гаранция или парична гаранция. 

12.  Условия за извършване на концесионно плащане, включително: 
а) размер на еднократното концесионно плащане, дължимо към датата на подписване 

на  концесионния договор:   
                                                                             

1. Язовир "Енева"  в землището на гр. Тишевица 4 990лв. 
2. Язовир "Под кръста” в  землището на с. Тишевица 4 108 лв. 
3. Язовир „Кираджията” в  землището на с.Баница 2 270 лв. 
4. Язовир „Лесконош” в землището на с.Голямо Пещене 6 680 лв. 

 
б) размер на минималното годишно концесионно плащане:   

  
1. Язовир "Енева"  в землището на гр. Тишевица 4 990 лв. 
2. Язовир "Под кръста” в  землището на с. Тишевица 4 108 лв. 
3. Язовир „Кираджията” в  землището на с.Баница 2 270 лв. 
4. Язовир „Лесконош” в землището на с.Голямо Пещене 6 680 лв. 

   
в) гратисен период, през който концесионерът се освобождава от извършване на 

концесионното плащане: няма; 
г) ред за извършване на концесионното плащане - Годишното концесионно плащане 

се внася  в брой в касата на Община Враца или чрез банков превод по сметката на Община 
Враца в обслужващата я банка на две годишни вноски: 

 първа вноска в размер на 60%  от годишното концесионно плащане - до 31 
януари на текущата година, или в първия работен ден след тази дата; 

 втора вноска в размер на  40%  от  годишното концесионно плащане - до 30 
ноември на текущата година, или в първия работен ден след тази дата. 

13. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с 
опазването на околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти 
и на обществения ред: 

13.1.При упражняване на правата по концесията, както и на съпътстващите права, 
концесионерът е длъжен да спазва всички изисквания относно опазване на човешкото 
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здраве, водностопанските съоръжения, околната среда, защитените територии и обекти, 
националната сигурност, отбраната на страната и опазването на обществения ред, съгласно 
наредбите на Общински съвет Враца и действащото законодателство; 

13.2.Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за нововъзникнали 
обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност, отбраната и обществения 
ред; 

13.3.Концесионерът е длъжен да изгради и поддържа хидротехнически съоръжения 
за постоянна защита при неблагоприятни природни явления, като наводнения, повишаване 
нивото на подпочвените води и др; 

13.4.Концесионерът е длъжен, съгласно изискванията и предписанията на 
Гражданска защита да изготви План за действие при аварийни ситуации, който да съгласува 
с концедента в три месечен срок от подписване на концесионния договор. 

14. Форма, размер и условия за извършване на компенсация по чл. 6 от Закона за 
концесиите -  такава не се предвижда. 

15. Задължение на концесионера да застрахова за срока на концесията за своя сметка 
и в полза на концедента обекта на концесията: 
Концесионерът е задължен  да застрахова, ежегодно до 31 януари, концесионния обект в 
полза на община Враца за своя сметка, за риска  “Пожар и природни бедствия, включително 
земетресение”,  по балансовата стойност на обекта, към датата на застраховането, съгласно 
получена от Община Враца служебна бележка, извлечение от счетоводните книги. 
 16. Други изисквания, свързани с характера на концесията, които не са нормативно 
определени – съгласно документацията за участие. 
 17. Критерии за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест: 
 Въз основа на офертите на участниците в процедурата, комисията по избор на 
концесионер ще извършва оценяването й като определи икономически най-изгодната 
оферта /ИИО/  по формулата:   

ИИОi = [(КПi / КПmax х Ккп ) + (СИi / СИmax х Кси) + (СЕi / СЕmax х Ксе)] х 100,  
Където:   

КП – Концесионното плащане -  в лв., съгласно офертата на участника; 
СИ – Инвестициите – в лв., съгласно инвестиционната програма на участника; 
СЕ – стойност по екологичните мероприятия – в лв., съгласно екологичната програма на 
участника. 

Коефициентите на тежест в %  на отделните критерии са както следва: 
ккп - коефициент на тежест за размера на концесионното плащане – 75 %; 
кси – коефициент на тежест за размера на инвестициите – 20%; 
ксе – коефициент на тежест за предложения по екологичните мероприятия – 5%. 

Изчисленията ще се правят, като стойността на предложението на участника се дели на 
стойността на най-доброто от всички предложения и получения резултат се умножава по 
коефициента за тежест на съответния критерии. 

18. Размер и начин на плащане на гаранцията за участие в процедурата за 
предоставяне на концесия. 

Участниците представят гаранция за участие в процедурата под формата на внесен 
депозит или банкова гаранция . Формата на гаранцията се избира от участниците. 

Когато е избрано да се внесе депозит, той следва да бъде внесен предварително в 
касата на „Центъра за административно обслужване” при Община Враца или по банкова 
сметка на Общината. 

Гаранцията е в размер, както следва: 
1. Язовир "Енева"  в землището на гр. Тишевица 4 990 лв. 
2. Язовир "Под кръста” в  землището на с. Тишевица 4 108 лв. 
3. Язовир „Кираджията” в  землището на с.Баница 2 270 лв. 
4. Язовир „Лесконош” в землището на с.Голямо Пещене 6 680 лв. 
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Цена на документацията за участие 420,00 лв. с включено  ДДС. 
ІІ.Възлага  на Кмета на Община Враца да организира провеждането на процедурата, 

съгласно изискванията на ЗК и ППЗК и  да внесе в Общински съвет доклад, относно 
резултатите от проведената процедура за вземане на решение за определяне на 
концесионери. 

Препис от решението да се изпрати на Кмета на Община Враца, за сведение и 
изпълнение. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1088 
ЗА – 20: В.Стаменов, Вл.Ценов, Д.Димитрова, Д.Георгиев, Ем.Пеняшки, Ил.Костов, 
К.Илиев, К.Беков, К.Апостолов, М.Николова, М.Петрова, М.Драганов, М.Младенов, 
П.Пешлейски, П.Тодоров, Р.Антов, С.Илчева, Ст.Дамянов, Т.Василева и Цв.Ценов. 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1: Б.Ничев. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1088 

 
13.Безвъзмездно придобиване на поземлен имот с идентификатор 12259.631.37, 

местност „Джуджански поток”, землище Враца, държавна собственост. 
       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1089 

 
ОТНОСНО: Безвъзмездно придобиване на поземлен имот с идентификатор 

12259.631.37, местност „Джуджански поток”, землище Враца, държавна собственост 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка чл.54, ал.1 Закона за държавната собственост 
/ЗДС/ и чл.8, ал.1 т.2 от НРПУРОИ 

РЕШИ 
 

1. Дава съгласие за безвъзмездно придобиване право на собственост върху  недвижим 
имот – поземлен имот с идентификатор 12259.631.37 в местност „Джуджански поток”, 
землище Враца. 
 2. Възлага на Кмета да извърши необходимите действия по изпълнение на горното 
решение. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1089 
ЗА – 20: Б.Ничев, Вл.Христов, Д.Димитрова, Д.Георгиев, Ем.Пеняшки, Ил.Костов, К.Илиев, 
К.Беков, К.Апостолов, М.Николова, М.Петрова, М.Драганов, М.Младенов, П.Пешлейски, 
П.Тодоров, Р.Антов, С.Илчева, Ст.Дамянов, Т.Василева и Цв.Ценов. 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1089 

 
14.Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за 

управление и разпореждане с общински жилища. 
       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 1090 
 

ОТНОСНО: Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията 
и реда за управление и разпореждане с общински жилища  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, на основание разпоредбите на  чл.47, ал.1, т.3 от 
ЗОС и чл. 40, ал.2. от НУРУРОЖ, изменена с Решение № 700 по протокол № 55 от 
29.06.2010 год. на Общински съвет – Враца и при мотиви подробно изложени в докладната 
записка 
 

РЕШИ: 

Възлага на Кмета на Община Враца да извърши продажба на общински жилища по 
реда на чл.46 от НУРУРОЖ, съгласно Приложение №1 – Предложение за продажба на 
общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане 
с общински жилища, което е неразделна част от настоящото решение. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1090 
ЗА – 21: Б.Ничев, Вл.Ценов, Вл.Христов, Д.Димитрова, Д.Георгиев, Ем.Пеняшки, К.Илиев, 
К.Беков, К.Апостолов, М.Николова, М.Петрова, М.Драганов, М.Калистратов, М.Младенов, 
П.Пешлейски, П.Тодоров, Р.Антов, С.Илчева, Ст.Дамянов, Т.Василева и Цв.Ценов. 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1090 
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Приложение №1 
 
 

СПИСЪК НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ПРОДАЖБА 
 

 

№ Наемател/молба вх. № Жилище – апартамент, 
местонахождение,  адрес 

Заповед за 
настаняване № 

 
Вид 

на имота 
 

Акт 
за ОС 

№ 

Данъчна 
оценка 
в лв. 

Продажна 
Стойност 
по чл.40 

ал.2 
променена в 

лв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
КРАСИНКА СПАСОВА 

РАДУЛОВА 
вх. № 9400-0-7187/13.05.2011 г. 

Самостоятелен обект в 
сграда с идентифик. 

12259.1010.175.2.45 ап. № 
101, ж.к „Дъбника”, бл.16, 

вх. Г, ет.4, гр.Враца 

02/05.01.2004г. 
 
Едностаен 
 

 
1937 

 
7 910,10 13 843,00 

2. ИВА ИВАНОВА ПЕТРОВА 
вх. № 9400-0-4957/05.04.2011 г. 

Самостоятелен обект в 
сграда с идентифик. 

12259.1009.47.1.4 ап. № 4, 
ж.к „Сениче”, бл.70, вх. А, 

ет.2, гр.Враца 

I – 32/27.04.1987г. 
1183/07.10.2009г. 

 
Двустаен 

 

 
1909 

 

14 
792,00 25 886,00 

3. 
СИМЕОНКА ИЛИЕВА 

СЕРПИОНОВА 
вх. № 9400-0-10364/12.07.2011 г. 

Самостоятелен обект в 
сграда с идентифик. 

12259.1010.71.7.10 ап. № 10, 
ж.к „Дъбника”, бл.5, вх. А, 

ет.4, гр.Враца 

А – 
214/12.06.1989г. 

 
Тристаен 

 

 
1980 

 

14 
643,70 25 627,00 

4. 
СИЛВИЯ СИМЕОНОВА 

КАМЕНОВА 
вх. № 9400-0-12753/19.08.2011 г. 

Самостоятелен обект в 
сграда с идентифик. 

12259.1010.24.36.20 ап. № 
41, ж.к „Дъбника”, бл.41, 

вх. Б, ет.7, гр.Враца 

142/07.05.1991г. 
 
Едностаен 
 

1984 7 908,20 13 840,00 
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15.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от 
недвижим имот – урегулиран поземлен имот УПИ XVIII-312, 313, кв.33 по плана на 
с.Паволче. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1091 

 
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част 

от недвижим имот – урегулиран поземлен имот УПИ ХVІІІ-312, 313, кв.33 по плана на 
с.Паволче. 

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 24.08.2011г. на лицензиран оценител  инж.В.Рачинска, 
съгласно която пазарната стойност на общинската част от УПИ ХVІІІ-312, 313, кв.33 по плана 
на с.Паволче, представляваща 112/680 ид.ч. от поземления имот, състоящи се от 112.00 м2  
незастроен  терен, придаващи се по регулация, съгласно ЧИ ПУП /ПРЗ/, одобрен със 
Заповед №742/04.07.2011 г. на Кмета на Община Враца – са частна общинска собственост и 
са актувани с АЧОС №1970/08.08.2011г., възлиза на 1 67000 лв. без ДДС (хиляда шестстотин 
и седемдесет лева без данък добавена стойност) или  по 1491 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 – 
УПИ ХVІІІ-312, 313, кв.33 по плана на с.Паволче, чрез продажба на общинската част от имота 
по одобрената  в  т.1 цена. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1091 
ЗА – 20: Вл.Ценов, Д.Димитрова, Д.Георгиев, Ем.Пеняшки, Ил.Костов, К.Илиев, К.Беков, 
К.Апостолов, М.Николова, М.Петрова, М.Драганов, М.Калистратов, М.Младенов, 
П.Пешлейски, П.Тодоров, Р.Антов, С.Илчева, Ст.Дамянов, Т.Василева и Цв.Ценов. 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2: Б.Ничев и Вл.Христов. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1091 

 
16.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от 

недвижим имот – урегулиран поземлен имот УПИ III-234, кв.44 по плана на 
с.Мраморен. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1092 
 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част 
от недвижим имот – урегулиран поземлен имот УПИ ІІІ-234, кв.44  по плана на 
с.Мраморен. 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
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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 25.08.2011г. на лицензиран оценител  инж. Даниела 

Върбанова, съгласно която пазарната стойност на общинската част от УПИ ІІІ-234, кв.44  по 
плана на с.Мраморен,  представляваща 230/1700 ид.ч. от поземления имот, състоящи се от 
230.00 м2 незастроен  терен, придаващи се по регулация, по плана одобрен със Заповед 
№3180/1026 г., актувани с АЧОС №1974/15.08.2011 г., възлиза на 610.00 лв. без ДДС 
(шестстотин и десет  лева без данък добавена стойност) или  по 265  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 – 
УПИ ІІІ-234, кв.44  по плана на с.Мраморен, чрез продажба на общинската част от имота по 
одобрената  в  т.1 цена. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1092 
ЗА – 19: Вл.Ценов, Д.Димитрова, Д.Георгиев, Ем.Пеняшки, Ил.Костов, К.Илиев, К.Беков, 
К.Апостолов, М.Николова, М.Петрова, М.Драганов, М.Младенов, П.Пешлейски, П.Тодоров, 
Р.Антов, С.Илчева, Ст.Дамянов, Т.Василева и Цв.Ценов. 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2: Б.Ничев и Вл.Христов. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1092 

 
17.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от обект 

„Сграда със смесено предназначение – магазин”, изградена в общински УПИ I в кв.125 
по плана на ЦГЧ гр.Враца или п.и. 12259.1018.292 по Кадастралната карта. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1093 
 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част 
от обект „Сграда със смесено предназначение – магазин”, изградена в общински УПИ І 
в кв.125 по плана на ЦГЧ  гр.Враца или  п.и. 12259.1018.292 по Кадастралната карта. 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
РЕШИ: 

 
1. Приема експертна оценка от 25.02.2011 год. на лицензиран оценител инж. Даниела 

Върбанова, съгласно която пазарната стойност на общинската част от сграда, изградена в 
у.п.и. /Парц.І/, п.и. 12259.1018.292 в кв.125, по плана на ЦГЧ  гр. Враца, цялата 
представляваща „Сграда със смесено предназначение – магазин”, възлиза на 24 540 лв., ( 
двадесет и четири хил. петстотин и четиридесет лева) или 584,29 лв./кв.м. 

2. 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 №316 по Протокол  № 
27/29.01.2009 г. – дава съгласие за продажба на общинската част от имота и възлага на Кмета 
на Община Враца, да проведе процедура за ликвидиране на съсобственост на имота по т. 1, 
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по одобрената цена - 24 540 лв., (двадесет и четири хил. петстотин и четиридесет лева) или 
584,29 лв./кв.м. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1093 
ЗА – 20: Вл.Ценов, Вл.Христов, Д.Димитрова, Д.Георгиев, Ем.Пеняшки, Ил.Костов, 
К.Илиев, К.Беков, К.Апостолов, М.Николова, М.Петрова, М.Драганов, М.Калистратов, 
М.Младенов, П.Пешлейски, П.Тодоров, Р.Антов, Ст.Дамянов, Т.Василева и Цв.Ценов. 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2: Б.Ничев и С.Илчева. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1093 

 
18.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от 

недвижим имот – урегулиран поземлен имот УПИ III-221, кв.67, ж.к. „Река Лева” по 
действащия Регулационен план на гр.Враца, одобрен с Решение № 959/19.04.2011г. на 
Общински съвет – Враца. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1094 

 
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част 

от недвижим имот – Поземлен имот с идентификатор 12259.1014.223 по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на гр. Враца, съставляващ урегулиран поземлен имот 
– УПИ ІІІ221, кв.67, ж.к. река Лева по действащият Регулационен план на гр. Враца, 
одобрен с Решение № 959/19.04.2011г. на Общински съвет 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 01.09.2011г. на лицензиран оценител инж. Даниела 

Върбанова, съгласно която пазарната стойност на общинската част от Поземлен имот с 
идентификатор 12259.1014.223 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 
Враца, съставляващ УПИ ІІІ221, кв.67, ж.к. река Лева по действащият Регулационен план на 
гр.Враца, одобрен с Решение № 959/19.04.2011г. на Общински съвет – Враца, 
представляваща 90/234 ид.ч. от поземления имот, възлиза на 8600.00 лв. без ДДС (осем хил. и 
шестстотин лева без данък добавена стойност) или  по 9560 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 – 
Поземлен имот с идентификатор 12259.1014.223 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на гр.Враца, съставляващ урегулиран поземлен имот – УПИ ІІІ221, кв.67, ж.к. река 
Лева по действащият Регулационен план на гр.Враца, одобрен с Решение № 959/19.04.2011г. 
на Общински съвет – Враца, чрез продажба на общинската част от имота по одобрената  в  
т.1 цена. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1094 
ЗА – 21: Вл.Ценов, Вл.Христов, Д.Димитрова, Д.Георгиев, Ем.Пеняшки, Ил.Костов, 
К.Илиев, К.Беков, К.Апостолов, М.Николова, М.Петрова, М.Драганов, М.Калистратов, 
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М.Младенов, П.Пешлейски, П.Тодоров, Р.Антов, С.Илчева, Ст.Дамянов, Т.Василева и 
Цв.Ценов. 
ПРОТИВ – 1: В.Драганов.  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1: Б.Ничев. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1094 

 
19.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от 

недвижим имот – урегулиран поземлен имот УПИ I-238, кв.48, ЦГЧ по действащия 
Регулационен план на гр.Враца, одобрен с Решение № 959/19.04.2011г. на Общински 
съвет – Враца. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1095 

 
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част 

от недвижим имот – урегулиран поземлен имот УПИ І238, кв.48, ЦГЧ, по действащият 
Регулационен план на гр. Враца, одобрен с Решение № 959/19.04.2011г. на Общински 
съвет Враца 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

РЕШИ: 
 

Не приема внесения проект за решение.  
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1095 
ЗА – 18: Вл.Ценов, Д.Димитрова, Д.Георгиев, Ем.Пеняшки, Ил.Костов, К.Илиев, К.Беков, 
К.Апостолов, М.Николова, М.Петрова, М.Калистратов, М.Младенов, П.Тодоров, Р.Антов, 
С.Илчева, Ст.Дамянов, Т.Василева и Цв.Ценов. 
ПРОТИВ – 1: В.Драганов.  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2: Б.Ничев и Кр.Богданов. 
НЕ СЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ №: 1095 

 
20.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от 

недвижим имот – урегулиран поземлен имот УПИ Х-395, кв.21 по действащия 
Устройствен план на с.Згориград. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1096 

 
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част 

от недвижим имот – урегулиран поземлен имот УПИ Х-395, кв.21 по действащия 
Устройствен план на с.Згориград 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
РЕШИ: 

 
Не приема внесения проект за решение. 
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ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1096 
ЗА – 18: Вл.Ценов, Д.Димитрова, Ем.Пеняшки, Ил.Костов, К.Илиев, К.Беков, К.Апостолов, 
Кр.Богданов, М.Николова, М.Петрова, М.Калистратов, М.Младенов, П.Тодоров, Р.Антов, 
С.Илчева, Ст.Дамянов, Т.Василева и Цв.Ценов. 
ПРОТИВ – 1: В.Драганов.  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2: Б.Ничев и Д.Георгиев. 
НЕ СЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ №: 1096 

 
21.Допълване и актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 1097 
 

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

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, ал.9 от 
Закона за общинската собственост допълва списъка в Програмата за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2011г. на имотите предвидени за 
разпореждане, както следва:  
 

1.1.Имоти за продажба: 
 
 Вид на имота Местонахождение 

Акт за 
ОС  

Площ 

  
 в  м2 

Пазарна 
стойност 

 в  лв. 
(без ДДС) 

 
1 

Незастроен 
урегулиран 
поземлен имот, 
отреден за  КОО 

гр.Враца, кв.43, УПИ ІХ-12,  
п.и. с идентификатор 
12259.1017.277 по 
Кадастрална карта 

1975 998.00 
187 200.00 

(по 187.58лв/м2) 

 
2 

Поземлен имот, 
ведно с две 
едноетажни 
жилищни сгради  

гр.Враца, кв.32, УПИ V461, 468 
п.и. с идентификатор 
12259.1013.497 по 
Кадастрална карта 

1985 687.00 

 

124 200.00 

 

 
1.2. Терени за учредяване право на строеж: 

Местонахождение 
и вид на предвидената за построяване сграда 

Акт за 
общ. 

собств 

Разгъната 
застроена 

площ (РЗП) м2 

Пазарна 
стойност 

в  лв. 
(без ДДС) 

Терен  в УПИ І317 в кв. 100, ж.к. Металург, гр.Враца – 
отреден за построяване на гаражен комплекс от 6 бр. 
гаражни клетка – от № 1 до № 6  

1971 
120.00 

гаражна клетка 
по 20.00 

6 800.00 

(по 56.70лв/м2) 
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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. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1097 
ЗА – 19: Вл.Ценов, Д.Димитрова, Ем.Пеняшки, Ил.Костов, К.Илиев, К.Беков, К.Апостолов, 
Кр.Богданов, М.Николова, М.Петрова, М.Калистратов, М.Младенов, П.Пешлейски, 
П.Тодоров, Р.Антов, С.Илчева, Ст.Дамянов, Т.Василева и Цв.Ценов. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3: Б.Ничев, Д.Георгиев и М.Драганов. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1097 

 
22.Допълване и актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 

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

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1098 

 
ОТНОСНО: Допълване и актуализиране Програмата за управление и 

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

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, ал.9 от 
Закона за общинската собственост допълва списъка в Програмата за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2011г. на имотите предвидени за 
разпореждане, както следва:  

       
No 

  
Вид на имота Местонахождение 

Акт 
за 

ОС  

Площ 

  
 в  дка 

Пазарна 
стойност 

 в  лв. 
(без ДДС) 

1. 

Земеделска земя  
Начин на трайно 
ползване – Нива 
Категория на земята при 
неполивни условия –Пета 

Землище с. Косталево, общ. 
Враца, местност „Селището” 
Имот № 054030 по КВС 
/карта на възстановена 
собственост/ 

1964 3.050 
1300.00 

по 426.00лв/дка 

2. 

Земеделска земя  
Начин на трайно 
ползване – Зеленчукова 
градина 
Категория на земята при 
неполивни условия –Пета 

Землище гр. Враца, кв. 
Бистрец, местност „Под село” 
Поземлен имот с 
идентификатор 12259.49.27 

1979 0.258 
230.00 

по 891.00лв/дка 

3. Земеделска земя  Землище с. Лютаджик, 1966 1.387 540.00 
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Начин на трайно 
ползване – Нива 
Категория на земята при 
неполивни условия –Пета 

местност „Под село” 
имот № 023040 

по390.00лв/дка2 

4. 

Земеделска земя  
Начин на трайно 
ползване – Трайни 
насеждения 
Категория на земята при 
неполивни условия -
Седма 

Землище с. Бели Извор, 
Община Враца, местност 
„Требежината” 

 5.685 
5400.00 

по950.00лв/дка2 

 
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 имотите по т.1 след провеждане 
на публично оповестен търг с тайно наддаване, с първоначална тръжна стойност на имотите 
одобрена в т.1. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1098 
ЗА – 21: Вл.Ценов, Д.Димитрова, Д.Георгиев, Ем.Пеняшки, Ил.Костов, К.Илиев, К.Беков, 
К.Апостолов, Кр.Богданов, М.Николова, М.Петрова, М.Драганов, М.Калистратов, 
М.Младенов, П.Пешлейски, П.Тодоров, Р.Антов, С.Илчева, Ст.Дамянов, Т.Василева и 
Цв.Ценов. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2: Б.Ничев и В.Стаменов.  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1098 

 
 23.Изменение на решение № 959 по Протокол № 72/19.04.2011г. на Общински 

съвет – Враца. 
       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1099 

 
 ОТНОСНО:  Изменение на Решение №959 по Протокол 72/19.04.2011г. на 
Общински съвет Враца 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местно самоуправление и 
местната администрация, чл.22, ал.4, чл.110, ал.1 т.2, чл.129, ал.1 от Закона за устройство на 
територията и Решение по т.1 от Протокол №2/22.02.2011г. на общински Експертен съвет по 
устройство на територията   

РЕШИ: 
 

1.Изменя Решение №959 по Протокол №72/19.04.2011г. на Общински съвет – Враца, 
както следва:  

„УПИ ХІV от кв.10, Складова зона” да се чете „УПИ ХІV от кв.11, Складова зона”. 
2.Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ. 

Решението може да бъде обжалвано чрез Община Враца пред Административен съд Враца в 
14-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник. 
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3.Възлага на Кмета от Община Враца да изпрати настоящото Решение за обнародване 
в Държавен вестник в 7-дневен срок от приемането му. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1099 
ЗА – 23: Б.Ничев, В.Стаменов, Вл.Ценов, Д.Димитрова, Д.Георгиев, Ем.Пеняшки, 
Ил.Костов, К.Илиев, К.Беков, К.Апостолов, Кр.Богданов, М.Николова, М.Петрова, 
М.Драганов, М.Калистратов, М.Младенов, П.Пешлейски, П.Тодоров, Р.Тошева, Р.Антов, 
С.Илчева, Т.Василева и Цв.Ценов. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1099 

 
24.Изменение на решение № 1043/28.07.2011г. на Общински съвет – Враца. 
       Докладва: Ани Василева 
       Зам.кмет на Община Враца 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1100 
  

ОТНОСНО: Изменение на решение № 1043/28.07.2011г. на Общински съвет – 
Враца 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

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

 
РЕШИ: 

 
1.Изменя т.4 „Съгласно изготвения финансов анализ не е необходимо осигуряване на 

собствен принос” на Решение № 1043/28.07.2011г. на Общински съвет – Враца, както 
следва: Община Враца ще осигури собствен принос по проекта в размер на 7 648,64 
лв.(седем хиляди шестстотин четиридесет и осем лева и шестдесет и четири стотинки) -
0,001% от стойността на проекта. 

2.Останалите точки на решението не се променят и се запазват в същия вид. 
 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1100 
ЗА – 20: Б.Ничев, Вл.Христов, Д.Димитрова, Д.Георгиев, Ил.Костов, К.Илиев, К.Беков, 
К.Апостолов, Кр.Богданов, М.Николова, М.Петрова, М.Драганов, М.Младенов, 
П.Пешлейски, П.Тодоров, Р.Антов, С.Илчева, Ст.Дамянов, Т.Василева и Цв.Ценов. 
ПРОТИВ – 1:Б.Банчев.  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1100 

 
25.Ползване на дървесина от гори и земи от горски фонд – общинска собственост 

в землището на с.Згориград. 
       Докладва: инж.Петя Аврамова 
       Зам.кмет на Община Враца 
 
Изказаха се: М.Младенов, инж.П.Аврамова и Н.Дакева. 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 1101 
  

ОТНОСНО: Ползване на дървесина от гори и земи от горския фонд – общинска 
собственост в землището на с. Згориград 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА  и при мотиви, подробно изложени в докладната 
записка 

РЕШИ: 
  

I.Обявява трети публичен търг с явно наддаване за продажба на неизсечена 
дървесина от сечища от Общинския горски фонд с.Згориград, на горски имоти, както 
следва: 

1.Горски имот 132005 в землището на с. Згориград, регистриран в ДГС – Враца под 
№ 5366, подотдел 111б – 770  куб.м. дървесина; 

2.Горски имот 132012 в землището на с. Згориград, регистриран в ДГС – Враца под 
№ 5592, подотдел 111л – 1510 куб.м. дървесина. 

II.Определя начална тръжна цена, на база Тарифа за такси на корен на обли дървени 
материали, дърва за огрев, дърва за горене и вършина добити от ДГФ, определена с ПМС 
202 на МС от 11.08.2008г., както следва: 

1.От Горски Имот №132005 в землището на с.Згориград, регистриран в ДГС – Враца 
под № 5366, подотдел 111б – 770 куб.м. дървесина при първоначална тръжна цена – 1 5704 
лв. без ДДС, конкретизирана по дървесен вид, сортимент, кубатура и цена, както следва: 
 

Ползване по дървесни видове 
Едра Средна Дребна Дърва  

Дървесе
н вид Сортим

ент 
Куба 
тура 

Цена 
лв./м3 

Сорти
мент 

Куба 
тура 

Цена 
лв./м3 

Сорт
имен

т 

Куба 
тура 

Цена 
лв./м3 

Сорти
мент 

Куба 
тура 

Цена 
лв./пр.м3 

Бук I клас 6 50 III 
клас 8 20    За 

горене 1278 10 

 II клас 58 40 IV, V 
клас 12 12       

общо  64   20      1278 15704 
 

2.От Горски Имот №132012 в землището на с.Згориград, регистриран в ДГС – Враца 
под №5592, подотдел 111л – 1 510 куб.м. дървесина при  първоначална тръжна цена – 45 360 
лв. без ДДС, конкретизирана по дървесен вид, сортимент, кубатура и цена, както следва: 
 

Ползване по дървесни видове 
Едра Средна Дребна Дърва  

Дървесе
н вид Сортим

ент 
Куба 
тура 

Цена 
лв./м3 

Сорти
мент 

Куба 
тура 

Цена 
лв./м3 

Сорт
имен

т 

Куба 
тура 

Цена 
лв./м3 

Сортим
ент 

Куба 
тура 

Цена 
лв./пр.м3 

Бук I клас 391 50 III 
клас 2 20    За 

горене 1967 10 

 II клас 151 40 IV, V 
клас 5 12       

общо  542   7      1967 45360 
 
III.Възлага на кмета на Община Враца да предприеме действия по изпълнение на 

гореописаните процедури в съответствие с действащата нормативна уредба. Заплащането да 
се извършва както следва: 
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1.Ползвателят заплаща дървесината по сортимент, по действително приети и 
транспортирани количества и достигнати цени. 

2.Първата вноска е в размер не по-малък  от 10 % от първоначалната тръжна цена  без 
ДДС, която се заплаща в 14 дневен срок преди  подписване на приемо-предавателен 
протокол и издаване на превозен билет за транспортиране на първата партида. 

3.Останалата част от сумата се внася на вноски преди подписване на приемо-
предавателните протоколи и издаване на превозни билети за транспортиране на съответното 
количество дървесина. 
 Община Враца извършва контрол на добитата дървесина за същия период в 
присъствие на представител от ДГС – Враца. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1101 
ЗА – 22: Б.Ничев, Вл.Христов, Д.Димитрова, Д.Георгиев, Ем.Пеняшки, Ил.Костов, К.Илиев, 
К.Беков, К.Апостолов, Кр.Богданов, М.Николова, М.Петрова, М.Драганов, М.Калистратов, 
П.Пешлейски, П.Тодоров, Р.Тошева, Р.Антов, С.Илчева, Ст.Дамянов, Т.Василева и 
Цв.Ценов. 
ПРОТИВ – 2:Б.Банчев и М.Младенов.  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1: Цв.Дамяновска. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1101 

 
26.Допълване Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост през 2011 г., относно  управление на недвижими имоти общинска 
собственост, находящи се на територията на Община Враца. 

       Докладва: инж.Петя Аврамова 
       Зам.кмет на Община Враца 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1102 
  

ОТНОСНО: Допълване Програмата за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост през 2011г., относно  управление на недвижими имоти общинска 
собственост, находящи се на територията на Община Враца 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 
На основание чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.19, ал.1 във връзка с чл.51, ал.1 
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
(приета от ОбС – Враца с Решение №292/2008г.)  

 
 РЕШИ: 

          I. Приема да бъде допълнена програмата за управление – 2011г. с имоти, както следва: 
1.Павилиони, находящи се на пазарна площадка ”Леонова” (Приложение №1); 
2.Павилиони, находящи се на пазарна площадка „Дъбника” – пазар (Приложение №2); 
3.Павилиони, находящи се на пазарна площадка „Дъбника” – базар (Приложение №3); 
4.Павилиони, находящи се на пазарна площадка „Болница” (Приложение №4);  
5.Павилиони, находящи се на пазарна площадка „Металург” (Приложение №5); 
6.Павилиони, находящи се на пазарна площадка „Васил Кънчов” (Приложение №6). 

II. Възлага на Кмета на Община Враца да извърши необходимите действия за 
предоставяне под наем чрез поетапно провеждане на публични търгове с тайно наддаване  за 
имотите, описани в Приложения от №1 до №6, които са неразделна част от настоящото 
решение. 
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ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1102 
ЗА – 23: Б.Банчев, В.Стаменов, Вл.Ценов, Вл.Христов, Д.Димитрова, Д.Георгиев, 
Ем.Пеняшки, Ил.Костов, К.Илиев, К.Беков, К.Апостолов, Кр.Богданов, М.Николова, 
М.Петрова, М.Калистратов, П.Пешлейски, П.Тодоров, Р.Тошева, Р.Антов, С.Илчева, 
Ст.Дамянов, Т.Василева и Цв.Ценов. 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 4: Б.Ничев, М.Драганов, М.Младенов и Цв.Дамяновска. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1102 
 

Приложение №1 
П А В И Л И О Н И  

 
пазарна площадка „ЛЕОНОВА” 

  

№ Павилион Квадратура (кв.м) Първоначален месечен наем 
(лева) 

1. № 2 84 336,00 
2. № 3 6 24,00 
3.   № 4,5 43 172,00 
4. № 6 25 100,00 
5. № 8 30 120,00 
6. № 9 26 104,00 
7. № 10 6 24,00 
8. № 11 11 44,00 
9. № 12 19 76,00 
10. № 13 19 76,00 
11. № 14 19 76,00 
12. № 15 20 80,00 
13. № 16 19 76,00 
14. № 17 19 76,00 
15. № 18 25 100,00 
16. № 19 31 124,00 
17. № 20 26 104,00 
18. № 21 24 96,00 
19. № 22 24 96,00 
20. № 23 26 104,00 
21. № 24 27 108,00 
22.     № 25,26 54 216,00 
23. № 29 25 100,00 

 
Приложение №2 

П А В И Л И О Н И  
 

пазарна площадка „ДЪБНИКА”- ПАЗАР 
  

№ Павилион Квадратура (кв.м) Първоначален месечен наем 
(лева) 

1. № 1 10 35,00 
2.   № 2,3 21 73,50 
3. № 4 11 38,50 
4. № 5 10 35,00 
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5. № 6 12 42,00 
6. № 7 11 38,50 
7. № 8 11 38,50 
8. № 9 11 38,50 
9.      № 10,11 22 77,00 
10. № 12 11 38,50 
11. № 13 12 42,00 
12. № 14 14 49,00 
13. № 15 17 59,50 
14. № 16 9 31,50 
15. № 17 9 31,50 
16. № 18 9 31,50 
17. № 19 9 31,50 
18. № 20 9 31,50 
19. № 21 9 31,50 
20. № 22 9 31,50 
21. № 23 10 35,00 
22. № 24 12 42,00 
23. № 25 8,5 29,75 

 
   Приложение №3 

П А В И Л И О Н И  
 

пазарна площадка „ДЪБНИКА”- БАЗАР 
  

№ Павилион Квадратура (кв.м) Първоначален месечен наем 
(лева) 

1. № 1,2 15                         52,50 
2. № 4,13 15 52,50 
3. № 8,9 15                         52,50 
4. № 10,11 15 52,50 
5. № 5 7,5 26,25 
6. № 6,7 15 52,50 
7. № 14 7,5 26,25 

 
Приложение №4 

П А В И Л И О Н И  
 

пазарна площадка „БОЛНИЦАТА”  

№ Павилион Квадратура (кв.м) Първоначален месечен наем 
(лева) 

1. № 1 9 36,00 
2. № 2 9 36,00 
3.  № 3 9 36,00 
4. № 4 9 36,00 
5. № 5 9 36,00 
6. № 6 9 36,00 
7. № 7 9 36,00 
8. № 8 9 36,00 
9. № 9 9 36,00 
10. № 10 9 36,00 
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    Приложение №5 
П А В И Л И О Н И  

 
пазарна площадка „МЕТАЛУРГ” 

  

№ Павилион Квадратура (кв.м) Първоначален месечен наем 
(лева) 

1.  № 16 66 264,00 
2.  № 17 66 264,00 
3.  № 18 10 40,00 
4. № 20 20 80,00 
5. № 22 6 24,00 
6. № 26 36 144,00 
7. № 27 36 144,00 
8. № 28 36 144,00 
9. № 29 36 144,00 
10. № 31 60 240,00 

 
    Приложение №6 

П А В И Л И О Н И  
 

пазарна площадка „ВАСИЛ КЪНЧОВ” 
  

№ Павилион Квадратура (кв.м) Първоначален месечен наем 
(лева) 

1.  № 1 16 64,00 
2.  № 3 12 48,00 
3.  № 4 12 48,00 
4. № 5 12 48,00 
5. № 6 12 48,00 
6. № 7 12 48,00 
7. № 8 12 48,00 
8. № 9 12 48,00 
9. № 10 12 48,00 
10. № 11 12 48,00 
11. № 18 12 48,00 
12. № 19 12 48,00 
13. № 20 12 48,00 
14. №23 12 48,00 
15. № 25 12 48,00 
16. № 26 12 48,00 
17. № 27 12 48,00 
18. № 37 12 48,00 
19. № 42 12 48,00 
20. № 48 12 48,00 
21. № 49 7 28,00 
22. № 50 12 48,00 
23. № 51 12 48,00 
24. № 52 8,4 33,60 
25. № 53 8,4 33,60 
26. № 54 18 72,00 
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27. № 55 9 36,00 
28. № 59 8,4 33,60 

 
27.Допълване Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост през 2011г. 
       Докладва: инж.Петя Аврамова 
       Зам.кмет на Община Враца 
Изказаха се: М.Калистратов, Н.Дакева, К.Илиев и М.Младенов. 
При представяне на докладната записка вносителят направи следното изменение в 

проекта за решение: в т.7 от таблицата вместо 175,00 лв. да се чете 125,00 лв. 
По време на обсъжданията се внесе следното предложение: в т.5 от таблицата 

първоначалния месечен наем на Сутерен от сграда „Дановата къща” – Кафе-клуб да бъде 
200 лева. След направените дебати вносителят на предложението го оттегли. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1103 

  
ОТНОСНО: Допълване Програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост през 2011 год. 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 
На основание чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.19, ал.1 във връзка с чл.51, ал.1 
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
(приета от ОбС – Враца с Решение №292/2008г.)  
   

РЕШИ: 
 

1.Приема да бъде проведена процедура за отдаване под наем на имоти, общинска собственост , 
както следва:  
№ 
по 
ред 

ОБЕКТ Местонахождение Предназначение Площ 
/кв.м/ 

Първоначален 
месечен наем 

/лева/ 

1. помещения II- ри етаж от сграда 
„Дом на художника” Офис-услуги 31.50 94,50 

2. помещение II- ри етаж от сграда 
„Дановата къща” Офис-услуги 10.00 30,00 

3. помещение II- ри етаж от сграда 
„Дановата къща” Офис-услуги 15.70 47,10 

4. помещение II- ри етаж от сграда 
„Дановата къща” Офис-услуги 20.00 60,00 

5. помещение Сутерен от сграда 
„Дановата къща” Кафе-клуб 73.50 146,00 

6. помещение 
№2 

IV-ти етаж от сграда 
ТПО /б/ Офис-услуги 16.00 128,00 

7. 
Помещение 

(бивша 
столова) 

Приземен етаж на 
училище-с. Косталево склад 50.00 125,00 

 
2.Възлага на Кмета на Община Враца да извърши необходимите действия по 

предоставяне под наем чрез провеждане на публично оповестен конкурс на имотите по т.1 до 
т.5 (включително). До участие в конкурса бъдат допускани единствено юридически лица с 
нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза.  Конкурса да се проведе при 
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условия, разработени от Комисия, назначена със Заповед №. 991/01.09.2011 год., както 
следва: 

А. Размер на предлагания месечен наем; 
Б. Идейна концепция. 
Формула за оценка на предложенията: 
КО = (ИК х 70%) + (ПЦ х 30%),  
 
където: 
КО – комплексна оценка; 
ИК – представена идейна концепция; 
ПЦ – предлагана цена. 
Участниците следва да разработят идейна концепция, включваща минимум следното: 
- обществено полезна дейност, която ще осъществяват в наетите помещения; 
- ефекти, които ще бъдат постигнати; 
- цели и средства. 

 
Оценка на ИК: 
Най-изгодното предложение на участник ще бъде оценено с 10 точки. Всяко следващо 
пропорционално намалява, съгласно формулата: 
ИК = ИКу х 10,  
където: 
ИКу – идейна концепция на участника. 
 
Оценка на ПЦ: 
Максималната оценка, отговаряща на най-високото предложение от участник е 100 точки. 
Всяко следващо пропорционално намалява, съгласно формулата: 
ПЦ = ПЦмакс/ ПЦу х 100,  
където: 
ПЦмакс – максимално предложена цена 
ПЦу – предлагана цена от участника. 

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

предоставяне под наем чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване за имотите, 
описани в позиция  № 6 и № 7 в таблицата  при първоначални цени, съгласно действащата 
тарифа за определяне началния размер на месечния наем за 1 кв.м.( Приета в протокол №7 с 
решение № 40/11.02.2008 год.). 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1103 
ЗА – 23: Б.Ничев, Б.Банчев, Вл.Ценов, Вл.Христов, Д.Димитрова, Д.Георгиев, Ем.Пеняшки, 
Ил.Костов, К.Илиев, К.Беков, К.Апостолов, Кр.Богданов, М.Николова, М.Петрова, 
М.Драганов, М.Калистратов, П.Пешлейски, П.Тодоров, Р.Тошева, С.Илчева, Ст.Дамянов, 
Т.Василева и Цв.Ценов. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2: В.Стаменов и М.Младенов.  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1103 

 
28.Изменение на решение № 565 по Протокол №45/28.01.2010г. на Общински 

съвет – Враца. 
       Докладва: инж.Петя Аврамова 
       Зам.кмет на Община Враца 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1104  
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 ОТНОСНО: Изменение на Решение №565 по Протокол №45/28.01.2010г. на 
Общински съвет Враца 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
 
На основание чл.21, от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество (приета от ОбС-Враца с Решение №292/2008г.)  
 

РЕШИ: 
 

Изменя Решение №565 от Протокол №45/28.01.2010г., както следва: вместо израза 
„16.00 кв.м.” да се впише израза „37.00кв.м.”. 

Окончателният текст след корекцията придобива следната редакция: „Отдава под 
наем общински имот, за нуждите на Читалище „Развитие”, представляващ ЛОК, находящ се 
в ж.к. „Младост”, с обща площ 37.00кв.м.” 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1104 
ЗА – 26: Б.Ничев, Б.Банчев, В.Стаменов, Вл.Ценов, Вл.Христов, Д.Димитрова, Д.Георгиев, 
Ем.Пеняшки, Ил.Костов, К.Илиев, К.Беков, К.Апостолов, Кр.Богданов, М.Николова, 
М.Петрова, М.Драганов, М.Калистратов, М.Младенов, П.Пешлейски, П.Тодоров, Р.Тошева, 
Р.Антов, С.Илчева, Ст.Дамянов, Т.Василева и Цв.Ценов. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1104 

 
29.Даване съгласие за ползване на платен годишен отпуск от Председателя на 

Общински съвет – Враца. 
       Докладва: Малина Николова 
       Председател на ОбС – Враца 
При представянето на докладната записка вносителят направи следното изменение на 

проекта за решение: Да бъде заместена от Илия Костов по време на платения годишен 
отпуск. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1105 

 
ОТНОСНО: Даване съгласие за ползване на платен годишен отпуск от 

Председателя на Общински съвет – Враца  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 
На основание чл.26, ал.3, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация 
 

РЕШИ: 
 

1.Дава съгласие Председателят на Общински съвет – Враца – Малина Николова да 
ползва платен годишен отпуск в размер на 22 дни за времето от 21.09.2011 до 21.10.2011 г. 

2.Определя през времето на ползване на платения годишен отпуск, Председателят на 
общинския съвет да се замества от Илия Костов – Зам.председател на Общински съвет – 
Враца. 

3.След прекратяване на пълномощията на Председателя на Общински съвет – Враца 
да бъде изплатено обезщетение за неизползван платен годишен отпуск. 
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ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1105 
ЗА – 22:  
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1105 

 
30.Съгласие за закупуване на допълнителна апаратура от „Комплексен 

онкологичен център – Враца” ЕООД  
       Докладва: Малина Николова 
       Председател на ОбС – Враца 
 
Изказаха се: М.Калистратов, д-р П.Пешлейски, д-р Ж.Цолова, К.Илиев и С.Илчева. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1106 
 

ОТНОСНО: Съгласие за закупуване на допълнителна апаратура от 
„Комплексен онкологичен център – Враца”ЕООД 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10, ал.1, т.22 от Наредбата за реда за 
упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества и при 
мотиви, изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
  

Дава съгласие „Комплексен онкологичен център – Враца”ЕООД да закупи със 
собствени средства следната допълнителна апаратура за Лъчелечебен център:  
 1.Планираща система – пр.ст. 400 000 лева; 
 2.Дозиметрична апаратура – пр.ст. 400 000 лева; 
 3.Апарат за телегаматерапия – пр.ст. 1 000 000 лева. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1106 
ЗА – 24: Б.Ничев, Б.Банчев, В.Стаменов, Вл.Ценов, Вл.Христов, Д.Димитрова, Д.Георгиев, 
Ем.Пеняшки, Ил.Костов, К.Илиев, К.Беков, К.Апостолов, Кр.Богданов, М.Николова, 
М.Драганов, М.Младенов, П.Пешлейски, П.Тодоров, Р.Тошева, Р.Антов, С.Илчева, 
Ст.Дамянов, Т.Василева и Цв.Ценов. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1: М.Калистратов. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1106 

 
31.Внасяне на допълнителна целева парична вноска на „Стоматологичен 

център – І- Враца” ЕООД /в ликвидация/ в размер на 15 028,58 лева. 
       Докладва: Малина Николова 
       Председател на ОбС – Враца 
 
Изказаха се: Д.Георгиев, М.Николова, Б.Банчев, М.Ангелов, Ани Василева, 

М.Младенов, Кр.Богданов, Ем.Пеняшки, М.Петрова, д-р К.Шахов, К.Илиев и м.Драганов. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1107 
 

ОТНОСНО: Внасяне на допълнителна целева парична вноска на 
„Стоматологичен център-І – Враца” ЕООД /в ликвидация/ в размер на 15 028,58 лева 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.1, чл.137, ал.1, т.9 от 
Търговския закон, чл.10, ал.1, т.14 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост на Община Враца в търговските дружества и при мотиви, изложени в 
докладната записка 

РЕШИ: 
 

1. Внася допълнителна парична вноска за обезпечаване процеса на ликвидация на 
„Стоматологичен център” ЕООД – Враца /в ликвидация/ в размер на 15 028,58 лв. 
/петнадесет хиляди двадесет и осем лева и петдесет и осем стотинки/ за погасяване на 
задълженията към „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД. 

2. Намалява разходната част на бюджета в местна дейност 532 „ПВЗ”, параграф 1020 
„Разходи за външни услуги” с 15 028,58 лева,  

3. Увеличава разходната част на бюджета в местна дейност 898 „Други дейности по 
икономиката”, параграф 4301 „Субсидии за нефинасови предприятия за текуща дейност” с 
15 028,58 лева. 

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

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1107 
ЗА – 17: Б.Ничев, В.Стаменов, Д.Димитрова, Ем.Пеняшки, Ил.Костов, К.Илиев, К.Беков, 
К.Апостолов, М.Николова, М.Петрова, М.Калистратов, П.Пешлейски, Р.Антов, С.Илчева, 
Ст.Дамянов, Т.Василева и Цв.Ценов. 
ПРОТИВ – 1: Р.Тошева. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 4: Вл.Ценов, Кр.Богданов, М.Драганов и М.Младенов. 
НЕ СЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ №: 1107 
 
 Направи се предложение за прегласуване. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1107 
ЗА – 19: Б.Ничев, В.Стаменов, Вл.Христов, Д.Димитрова, Ем.Георгиев, Ем.Пеняшки, 
Ил.Костов, К.Илиев, К.Беков, К.Апостолов, М.Николова, М.Петрова, М.Калистратов, 
П.Пешлейски, Р.Антов, С.Илчева, Ст.Дамянов, Т.Василева и Цв.Ценов. 
ПРОТИВ – 1: Р.Тошева. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 4: Вл.Ценов, Кр.Богданов, М.Драганов и М.Младенов. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1107 

 
32.Приемане на доклад за дейността на Временна анкетна комисия със задача: 

Да направи проверка на всички задълженията на „БКС” ЕООД – Враца 
       Докладва: Костадин Апостолов 
       Общински съветник 
Изказаха се: Кр.Богданов и К.Апостолов. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1108 
 

ОТНОСНО: Приемане на доклад за дейността на Временна анкетна комисия със 
задача: Да направи проверка на всички задълженията на „БКС” ЕООД – Враца 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА 
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РЕШИ: 
 

Приема доклад за дейността на Временна анкетна комисия със задача: Да направи 
проверка на всички задълженията на „БКС” ЕООД – Враца. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1108 
ЗА – 19  
ПРОТИВ – 0 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1108 

 
33.Допълнение на Решение №1077 по Протокол №78/01.08.2011г. на ОбС – Враца 
       Докладва: Костадин Апостолов 
       Общински съветник 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1109 

 
ОТНОСНО: Допълнение на Решение №1077 по Протокол № 78 от 01.08.2011г. на 

Общински съвет – Враца  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

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: 
  

Допълва текста в Решение №1077 по Протокол № 78 от 01.08.2011г. на Общински 
съвет – Враца като допълва текста със следния израз: „като за обезпечение при 
рефинансирането ще служи имот База Управление – ул. „Георги Апостолов” 13”. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1109 
ЗА – 21: Б.Ничев, В.Стаменов, Вл.Ценов, Вл.Христов, Д.Димитрова, Ем.Георгиев, 
Ем.Пеняшки, К.Беков, К.Апостолов, Кр.Богданов, М.Николова, М.Петрова, М.Драганов, 
М.Калистратов, М.Младенов, П.Пешлейски, Р.Антов, С.Илчева, Ст.Дамянов, Т.Василева и 
Цв.Ценов. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1109 

 
34.Върнато за ново обсъждане Решение № 1039 по Протокол №77/28.07.2011г. на 

Общински съвет – Враца. 
       Докладва: Мария Петрова 
       Общински съветник 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1110 
 

ОТНОСНО: Върнато за ново обсъждане Решение № 1039 по протокол № 
77/28.07.2011г. на Общински съвет – Враца 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
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На основание чл.1, ал.2, т.6 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и при 
мотиви, изложени в докладната записка 

 
РЕШИ: 

 
 1. Отменя Решение № 1039 по Протокол № 77/28.07.2011г. 
 2. Включва в Програмата за приватизация за 2011год. следните обекти: 
 2.1.Поземлен имот с идентификационен № 12259.1010.39 по кадастралната карта на 
гр.Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43/16.09.2005г. на изпълнителния директор на АК, 
с площ от 2 557,00 кв.м. в гр.Враца (УПИ І7, кв.2, жк.„Дъбника”) с АОС – частна № 
1956/15.07.2011г. и скица № 4201/13.07.2011г. 
 2.2.Поземлен имот с идентификационен № 12259.1010.306 по кадастралната карта на 
гр.Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43/16.09.2005г. на изпълнителния директор на АК, 
с площ от 9 262,00 кв.м. в гр.Враца (УПИ ІІ33, кв.20, жк.„Дъбника”) с АОС – частна № 
1955/15.07.2011г. и скица № 4194/13.07.2011г. 
 2.3.Поземлен имот с идентификационен № 12259.1027.199 по кадастралната карта на 
гр.Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43/16.09.2005г. на изпълнителния директор на АК, 
с площ от 20 723,00 кв.м. в гр.Враца (УПИ ХІІІ199, кв.3, Източна промишлена зона) с АОС – 
частна № 1942/06.07.2011г. и скица № 3643/28.06.2011г. 
 2.4.Поземлен имот с идентификационен № 12259.1026.266 по кадастралната карта на 
гр.Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43/16.09.2005г. на изпълнителния директор на АК, 
с площ от 1 828,00 кв.м. в гр.Враца (УПИ ІІІ266, кв.1, ж.к.„Медковец”) с АОС – частна № 
1943/06.07.2011г. и скица № 3642/28.06.2011г. 
 2.5.Поземлен имот с идентификационен № 12259.1027.404 по кадастралната карта на 
гр.Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43/16.09.2005г. на изпълнителния директор на АК, 
с площ от  706,00 кв.м. в гр.Враца (УПИ ІV34, кв.3, Източна промишлена зона) с АОС – 
частна № 1953/14.07.2011г. и скица № 4249/14.07.2011г. 
 2.6.Поземлен имот с идентификационен № 12259.1009.151 по кадастралната карта на 
гр.Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43/16.09.2005г. на изпълнителния директор на АК, 
с площ от  44 054,00 кв.м. в гр.Враца (УПИ ІІ4, кв.4, ж.к.„Сениче”) с АОС – частна № 
1960/15.07.2011г. и скица № 4203/13.07.2011г. 
 2.7.Поземлен имот с идентификационен № 12259.1009.150 по кадастралната карта на 
гр.Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43/16.09.2005г. на изпълнителния директор на АК, 
с площ от  70 466,00 кв.м. в гр.Враца (УПИ ІІ4, кв.2, ж.к.„Сениче”) с АОС – частна № 
1959/15.07.2011г. и скица № 4203/13.07.2011г. 
 2.8.Поземлен имот с идентификационен № 12259.1009.149 по кадастралната карта на 
гр.Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43/16.09.2005г. на изпълнителния директор на АК, 
с площ от  83 348,00 кв.м. в гр. Враца (УПИ І4, кв.1, ж.к.„Сениче”) с АОС – частна № 
1958/15.07.2011г. и скица № 4203/13.07.2011г. 
 2.9.Поземлен имот с идентификационен № 12259.1009.148 по кадастралната карта на 
гр.Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43/16.09.2005г. на изпълнителния директор на АК, 
с площ от  18 334,00 кв.м. в гр. Враца (УПИ ІІ4, кв.23, ж.к.„Сениче”) с АОС – частна № 
1957/15.07.2011г. и скица № 4203/13.07.2011г. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1110 
ЗА – 21: Б.Ничев, В.Стаменов, Вл.Ценов, Вл.Христов, Д.Димитрова, Ем.Георгиев, 
Ем.Пеняшки, К.Илиев, К.Беков, К.Апостолов, Кр.Богданов, М.Николова, М.Петрова, 
М.Драганов, М.Калистратов, П.Пешлейски, Р.Антов, С.Илчева, Ст.Дамянов, Т.Василева и 
Цв.Ценов. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1: М.Младенов. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1110 
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35.Откриване на процедура за продажба на обособен обект, частна общинска 
собственост. 

       Докладва: Мария Петрова 
       Общински съветник 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1111 
 

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, предл.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол (ЗПСК),  чл.5 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите,  
Решение № 867/25.01.2011 г. на Общински съвет – Враца, за включване на обектите в 
Програмата за приватизация за 2011г.  
 

РЕШИ: 
 

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

Поземлен имот с идентификационен № 12259.1024.288 по кадастралната карта на 
гр.Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК 
, а по подробния устройствен план на гр. Враца одобрен със Заповед № 108/22.01.2007г, 
съставляващ незастроен урегулиран поземлен имот –  УПИ ХХХVІІІ, кв.317, ж.к. 
„Толбухин-юг”, с площ  от 4 410 кв.м. /четири хиляди четиристотин и десет/ и АОС – частна 
№ 1265/18.07.2007г.; 

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: 
Урегулиран поземлен имот с идентификатор № 12259.1024.288 по кадастралната 

карта на гр. Враца- УПИ ХХХVІІІ, кв.317, ж.к. „Толбухин-юг”, с площ от 4410.00 кв.м. 
Имотът е с добра локация, близко до водопад Скакля и с довеждаща инфраструктура- ел. 
енергия, вода, път и пр. Начална тръжна цена 195 000 /сто деветдесет и пет хиляди/  лв. /без 
ДДС/ и стъпка за наддаване 5000 /пет хиляди/ лева;  

2. Тръжна документация се закупува и получава срещу  240 лв. /с включен ДДС/, 
платими на касата в Център за услуги и информация на гражданите, в сградата на Община 
Враца, ет. І. Срок за закупуване на документацията за участие в търга – 13 дни от деня, 
следващ публикацията на решението в „Държавен вестник”. 

3. Размер на депозита за участие в явния търг - 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. 

4. Краен срок за внасяне на депозита – до 17 часа на  15 –я  ден от този, следващ 
публикацията на решението в „Държавен вестник”. 

5. Срок за извършване на оглед на обекта – 16 дни от деня, следващ публикацията на 
решението в „Държавен вестник”. 

6. Срок за подаване на предложенията за участие в търга – до 17 часа на  16-я  ден от 
този, следващ публикацията на решението в „Държавен вестник”,  на касата на Центъра за 
услуги и информация на гражданите, в сградата на Община Враца. 

7. Търгът ще се проведе на 17-я ден, от публикацията на решението в „Държавен 
вестник,”от 14 часа, в стая №72, ет.3 на Общината. 
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ІІІ. На основание чл.8 от Наредбата за търговете и конкурсите Общински съвет – 
Враца определя тръжна комисия в състав: 

Председател: Мария Петрова 
Членове:  
1.Румен Антов – юрист 
2.Емил Пеняшки 
3.Владимир Ценов 
4.Момчил Калистратов 
5.Кирил Илиев 
6.Мирон Драганов 
Резерви: Председател: Костадин Апостолов 

 Лилия Василева – юрист 
Васил Драганов – член. 
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. Трети и следващи търгове, до продаване на обекта, ще се 
провеждат на всеки 14 дни, до изтичане на шестмесечния срок по т. І. 

VІ. Възлага на Специализираното звено за приватизация да извърши всички 
последващи действия, свързани с организацията и провеждането на търга. 

VІІ. Възлага на Кмета на Община Враца да  сключи договор със спечелилия търга 
участник. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1111 
ЗА – 21: Б.Ничев, В.Стаменов, Вл.Ценов, Вл.Христов, Д.Димитрова, Ем.Георгиев, 
Ем.Пеняшки, К.Илиев, К.Беков, К.Апостолов, Кр.Богданов, М.Николова, М.Петрова, 
М.Драганов, М.Калистратов, П.Пешлейски, Р.Антов, С.Илчева, Ст.Дамянов, Т.Василева и 
Цв.Ценов. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1: М.Младенов. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1111 

 
36.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. 



 69 

       Докладва: д-р Петко Пешлейски 
       Общински съветник 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1112 
 

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 Йоана Малинова Младенова с адрес: 
с.Лиляче в размер на 300 лева (триста лева). 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1112 
ЗА – 20: Б.Ничев, В.Стаменов, Вл.Ценов, Д.Димитрова, Ем.Георгиев, Ем.Пеняшки, К.Илиев, 
К.Беков, К.Апостолов, Кр.Богданов, М.Николова, М.Петрова, М.Драганов, М.Калистратов, 
П.Пешлейски, Р.Антов, С.Илчева, Ст.Дамянов, Т.Василева и Цв.Ценов. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1112 

 
37.Разрешение за разпоредителни сделки с дълготрайни активи  на „Център за 

кожно венерически заболявания – Враца” ЕООД. 
       Докладва: д-р Петко Пешлейски 
       Общински съветник 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1113 

 
ОТНОСНО: Разрешение за разпоредителни сделки с дълготрайни активи  на 

„Център за кожно венерически заболявания – Враца” ЕООД 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

РЕШИ: 
 
Не приема внесения проект за решение. 
 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1113 
ЗА – 17: Б.Ничев, В.Стаменов, Вл.Ценов, Вл.Христов, Д.Димитрова, Ил.Костов, К.Беков, 
К.Апостолов, М.Драганов, М.Калистратов, П.Пешлейски, П.Тодоров, Р.Антов, С.Илчева, 
Ст.Дамянов, Т.Василева и Цв.Ценов. 
ПРОТИВ – 2: М.Николова и М.Петрова. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 4: Ем.Георгиев, Ем.Пеняшки, К.Илиев и Кр.Богданов. 
НЕ СЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ №: 1113 
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38. Приемане Доклад на ликвидатора, Окончателен ликвидационен баланс, 
Доклад, поясняващ окончателния ликвидационен баланс и освобождаване от 
отговорност на ликвидатора на „Общински пазари - Враца”ЕООД /в ликвидация/ 

       Докладва: Малина Николова 
Председател на ОбС – Враца  

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1114 

 
ОТНОСНО: Приемане Доклад на ликвидатора, Окончателен ликвидационен 

баланс, Доклад, поясняващ окончателния ликвидационен баланс и освобождаване от 
отговорност на ликвидатора на „Общински пазари - Враца”ЕООД /в ликвидация/ 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.273, ал.1 от 
ТЗ и при мотиви, изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
  

1.Приема Доклад за дейността на ликвидатора Цветан Ангелов Бичовски. 
2.Приема Окончателен ликвидационен баланс на „Общински пазари – Враца” ЕООД 

/в ликвидация/. 
3.Приема Доклад, поясняващ окончателния ликвидационен баланс на „Общински 

пазари – Враца”ЕООД /в ликвидация/. 
4.Освобождава от отговорност Цветан Ангелов Бичовски – ликвидатор на 

„Общински пазари – Враца”ЕООД /в ликвидация/. 
5.Възлага на ликвидатора Цветан Ангелов Бичовски да извърши необходимите 

действия за заличаване на „Общински пазари – Враца”ЕООД /в ликвидация/. 
6.Разпределя в полза на Община Враца останалото след удовлетворяване на 

кредиторите на “Общински пазари – Враца”ЕООД /в ликвидация/ имущество. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1114 
ЗА – 23: Б.Ничев, В.Стаменов, Вл.Ценов, Вл.Христов, Д.Димитрова, Ем.Георгиев, 
Ем.Пеняшки, Ил.Костов, К.Илиев, К.Беков, К.Апостолов, Кр.Богданов, М.Николова, 
М.Петрова, М.Драганов, М.Калистратов, П.Пешлейски, П.Тодоров, Р.Антов, С.Илчева, 
Ст.Дамянов, Т.Василева и Цв.Ценов. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1114 
 

39. Даване съгласие за започване на процедура по установяване на обективната 
необходимост и финансовите условия за създаване на публично частно партньорство 
между Община Враца и „Гамеса България” ЕООД 

       Докладва: инж.Петя Аврамова 
       Зам.кмет на Община Враца 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1115 
 

ОТНОСНО: Даване съгласие за започване на процедура по установяване на 
обективната необходимост и финансовите условия за създаване на публично частно 
партньорство между Община Враца и „Гамеса България” ЕООД 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, предвид разпоредбите на чл.1, ал.3 от Наредбата за 
публично частни партньорства, приета с Решение №260/27.11.2008г.  и при мотиви, 
подробно изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
  

Дава съгласие за започване процедура по установяване обективната необходимост за 
най-ефективно използване потенциала на терените за формиране на приходи от развитие на 
проекта и финансовите условия за създаване на публично частно партньорство между 
Община Враца и „Гамеса България” ЕООД, във връзка с изграждане на вятърна 
електроцентрала на територията на Община Враца. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1115 
ЗА – 23: Б.Ничев, В.Стаменов, Вл.Ценов, Вл.Христов, Д.Димитрова, Ем.Георгиев, 
Ем.Пеняшки, Ил.Костов, К.Илиев, К.Беков, К.Апостолов, Кр.Богданов, М.Николова, 
М.Петрова, М.Драганов, М.Калистратов, П.Пешлейски, П.Тодоров, Р.Антов, С.Илчева, 
Ст.Дамянов, Т.Василева и Цв.Ценов. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1115 

 
40.Разни.  
Г-жа М.Николова даде думата на г-жа Първолета Георгиева – гражданка, която изяви 

несъгласието си относно проект по „Малки граждански инициативи 2011”. 
Изказаха се: К.Илиев, М.Николова, К.Апостолов, С.Илчева, М.Петрова и 

Кр.Богданов.  
 

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  


