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П Р О Т О К О Л   № 70 

 

 Днес 22.02.2011 година от 13,00 часа се проведе редовно заседание на Общински 

съвет – Враца. 
 Присъстваха 36 общински съветници.  

 Отсъстващи: М.Петрова.  
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.  

Не се направиха предложения за допълнения и изменения на проекта за дневен ред и 

общинският съвет реши заседанието да протече при следния дневен ред:  

 

1. Приемане на Отчет на бюджета на Община Враца за 2010 година. 
       Докладва: д-р Костадин Шахов 

       Кмет на Община Враца 

2.Приемане на Бюджет на Община Враца за 2011 година. 
       Докладва: д-р Костадин Шахов 

       Кмет на Община Враца 

Дневния ред се прие със следния вот:  

ГЛАСУВАЛИ: 

ЗА – 27; 

ПРОТИВ – НЯМА; 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА. 

 

След станалите разисквания Общински съвет взе следните решения:  

1. Приемане на Отчет на бюджета на 

Община Враца за 2010 година. 
Докладва: д-р Костадин Шахов 

Кмет на Община Враца 

 

Изказаха се: инж.П.Аврамова,  
Ани Василева, Р.Антов, К.Апостолов, 

В.Драганов, В.Атанасов, М.Младенов, 

Цв.Димитров, Кр.Богданов, М.Драганов 

и Р.Котов. 

  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 894 

 

ОТНОСНО: Приемане отчета на бюджета  на Община Враца за 2010 година 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал.1, т.6 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл.30, ал.1 от Закона за общинските 

бюджети и при мотиви, подробно изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 

1.Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Враца за 2010 год., както 

следва: 
1.1. По прихода       50 100 306 лв. 

В т.ч. преходен остатък към 31.12.2010 г.   - 3 263 805 лв. 
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 Разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1 46 836 501 лв. 

 1.2. По разхода       46 836 501 лв. 

 Разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 2 

 Разпределени по функции и дейности, съгласно Приложение № 3 

  1.3. Неразпределен резерв /преходна част/  3 263 805 лв. 

              от държавни дейности     2 817 981 лв. 

   от местни дейности         445 824 лв.       

2.Приема отчета за капиталовите разходи в размер на 2 595 412 лв.                

            Разпределени по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение № 4 

3.Приема отчета за извънбюджетните сметки и фондове, съгласно Приложение № 6. 

 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 894: 

ЗА – 25: Б.Банчев; В.Стаменов; В.Атанасов; Вл.Ценов; Вл.Христов; Д.Димитрова; 
Ем.Георгиев; Ем.Пеняшки; Ил.Костов; К.Семкова; К.Илиев; К.Беков; К.Апостолов; 

Кр.Богданов; М.Николова; М.Ангелова; М.Калистратов; Н.Найденова; П.Пешлейски; 

Пл.Димитров; Р.Христов; Р.Антов; С.Илчева; Т.Василева и Ц.Митов. 

ПРОТИВ –  5: Б.Ничев;  В.Драганов; М.Драганов; Р.Тошева и Цв.Дамяновска. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 4: В.Лещарска; Д.Георгиев; М.Младенов и Цв.Димитров.   

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 894. 

 

2. Приемане на Бюджет на Община Враца 
за 2011 година. 
Докладва: д-р Костадин Шахов 

Кмет на Община Враца 

 

Изказаха се: д-р К.Шахов, 

инж.П.Аврамова, Цв.Върбанова, 
Р.Антов, М.Младенов, В.Драганов, 

В.Атанасов, Ем.Пеняшки, Т.Василева, 
К.Илиев, К.Апостолов, Цв.Димитров и 

Р.Котов. 

 

При представяне на докладната записка 
вносителят направи следните 
изменения и допълнения на проекта за 
решение: 
1.Като т.17.2.7. от проекта за решение 
да се допълни: „Да утвърди 

бюджетните сметки на 
второстепенните разпоредители с 
бюджетни кредити.” 

2.Като т.25 от проекта за решение да се 

допълни: „Приема План за разходите 
на кметствата по дейности и параграфи 

по бюджета на Община Враца за 2011г. 
съгласно Приложение №8.” 

3. В §51 от Програмата за капиталови 

разходи – Основни ремонти, т.13 

Основен ремонт на улици в селата – за 

с.Челопек предвидената сума се 

променя от 49 800 на 10 000 лева. 
4. В §51 от Програмата за капиталови 

разходи се създава нова т.16 Ремонт на 
сгради от общински жилищен фонд, за 
който се предвиждат средства в размер 
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на 39 800 лева. 
 

По време на дебатите се направиха 
следните предложения за изменение и 

допълнение на проекта за решение:  
1.Предложение на Костадин Апостолов 

за изменение и допълнение на проекта 
за решение: „Като т.26 в проекта за 
решение да се допълни: Възлага на 
второстепенните разпоредители с 
бюджетни средства – кметове на 
кметства, да предоставят за 

разглеждане и одобрение Отчет на 
бюджета си за 2011г.” 

Предложението се подложи на 
гласуване при следния вот: 
ЗА – 9, 

ПРОТИВ – 6, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 10. 

Не се прие направеното предложение. 
2.Предложение на Кирил Илиев за 
изменение и допълнение на проекта за 
решение: „От средствата за 

възнаграждение на Общински съвет – 

Враца да се заделят 20 000 лева за 

поддръжка на електроснабдяването в 

селата на територията на Община 
Враца.” 

Предложението се подложи на 
гласуване при следния вот: 
ЗА – 8, 

ПРОТИВ – 3, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 15. 

Не се прие направеното предложение. 
3.Предложение на Емил Пеняшки за 
изменение и допълнение на проекта за 
решение: „Увеличение на средствата в 

дейност „Други дейности по 

културата”, фонд „Култура” с 20 000 

лева, които да се осигурят от 

средствата в дейност „Текущ ремонт на 
улици”.  

Предложението се подложи на 
гласуване и се прие при следния вот: 
ЗА – 26, 

ПРОТИВ – 0, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3. 

4.Предложение на Васил Драганов за 
изменение и допълнение на проекта за 
решение: „Средствата за разходи на 
общински футболен клуб в размер на 

300 000 лева да се увеличат с 99 000 

лева, които да се осигурят от 

средствата за приют за временно 

настаняване и пребиваване на 
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безстопанствени кучета.” 

Предложението се подложи на 
гласуване при следния вот: 
ЗА – 13, 

ПРОТИВ – 6, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 10. 

Не се прие направеното предложение. 
5.Предложение на Момчил Младенов 

за изменение и допълнение на проекта 
за решение: „Приходите от 
приватизация да се завишат на 
7 000 000 лева.” 

Предложението се подложи на 
гласуване при следния вот: 
ЗА – 12, 

ПРОТИВ – 12, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 7. 

Не се прие направеното предложение. 
6.Предложение на Цветелина 
Дамяновска за изменение и допълнение 
на проекта за решение: „Средствата за 
ремонти на улици в селата да се 

осигурят от собствени средства и част 

от средствата за  изграждане на 
сградата за приют за временно 

настаняване и пребиваване на 

безстопанствени кучета да се осигурят 

от приходите от приватизация.” 

Предложението се подложи на 
гласуване и се прие със следния вот: 
ЗА – 18, 

ПРОТИВ – 3, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 10. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 895 

 

ОТНОСНО: Приемане  бюджета на Община Враца  за 2011г.  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

В изпълнение на чл. 12 от Закона за общинските бюджети, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 31 от  Наредбата за 

съставяне, изпълнение  и  отчитане  на  общинския  бюджет 
 

РЕШИ: 

 
      I.Приема бюджета на Община Враца за 2011г., както следва : 

         1. Приходи  разпределени съгласно Приложение № 1,  в размер 

на         
44 381 627 лв. 

         1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности, 24 209 617 лв. 

в това число:  

         1.1.1. Обща  субсидия за държавни дейности 21 354 209 лв. 

         1.1.2. Временно съхранявани средства        - 4 253 лв. 

         1.1.3. Друго финансиране        - 1 680 лв. 

         1.1.4. Преходен остатък   2 817 981 лв. 
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         1.1.5. Неданъчни приходи 43 360 лв. 

         1.2. Приходи за местни дейности и дофинансиране,  20 172 010 лв. 

в това число:  

         1.2.1. Данъчни приходи 3 515 444 лв. 

         1.2.2. Неданъчни приходи 8 708 042 лв. 

         1.2.3. Трансфери за местни дейности 2 588 300 лв. 

         1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи  4 506 400 лв. 

         1.2.5. Предоставени трансфери /съфинансиране/ - 150 000 лв. 

         1.2.6. Временни безлихвени заеми 558 000 лв. 

         1.2.7. Преходен остатък                             445 824 лв. 

         1.3. Утвърждава разпределението на преходния остатък по т 
1.1.4.    

 

както следва:  

Функция „Общи държавни служби” 89 482 лв. 

- Общинска администрация 88 332 лв. 

- Статистически институт, ССПА 1 150 лв. 

Функция „Отбрана и сигурност”                                  109 304 лв. 

- Други дейности по отбраната 51 173 лв. 

- Други дейности по вътрешната сигурност 48 312 лв. 

- Отбранително-мобилизационна подготовка 3 462 лв. 

- Превантивна дейност при кризи  500 лв. 

- Ликвидиране последици от бедствия и аварии 5 857 лв. 

Функция „Образование”                                             1 872 596 лв. 

- Целодневни детски градини и обединени детски заведения  47 118 лв. 

- Подготвителна полудневна група в училище 7 718 лв. 

- Общообразователни училища в т.ч. временно съхранявани 

средства, средства на разпореждане и друго финансиране в размер на 

5 933 лв. 

1 707 216 лв. 

- Спортни училища 33 786 лв. 

- Професионални училища 6 788 лв. 

- Общежития 31 279 лв. 

- Други дейности по образованието                     33 лв. 

- Извънучилищни дейности 38 658 лв. 

Функция „Здравеопазване”                                           402 777 лв. 

- Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ 334 506 лв. 

- Здравни кабинети в детски градини и училища 68 271 лв. 

Функция „Социално осигуряване и грижи” 104 560 лв. 

- Звено Майка и бебе 6 709 лв. 

- Наблюдавано жилище 9 763 лв. 

- Дом за стари хора 16 276 лв. 

- Дом за възрастни хора с увреждания 15 194 лв. 

- Дом за деца 46 858 лв. 

- Дневен център  9 560 лв. 

- Други служби и дейности по ОПЗ 200 лв. 

Функция „Култура, спорт и туризъм”                             18 996 лв. 

- Спорт за всички 11 070 лв. 

- Читалища 500 лв. 

- Музей и художествени галерии 2 781 лв. 

- Библиотеки 4 645 лв. 

Функция „Икономически дейности и услуги”                             1 421 лв. 

- Други дейности по икономиката 1 421 лв. 

Капиталови разходи в държавни дейности 218 845 лв. 

- Ликвидиране последици от бедствия и аварии 140 780 лв. 

- Общообразователни училища 41 420 лв. 

- Спортни училища 5 471 лв. 
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- Здравни кабинети в детски градини и училища 11 174 лв. 

- Други дейности по културата 20 000 лв. 

ВСИЧКО: 2 817 981 лв. 

  

         1.4. Утвърждава разпределението на преходния остатък по т. 
1.2.7.   

 

както следва:  

1. Преходен остатък от дейности с общински характер 1 395 498лв. 

Функция  „Образование”                                             3 735 лв. 

- Целодневни детски градини и обединени детски заведения 3 480  лв. 

- Извънучилищни дейности 255  лв. 

Функция  „Здравеопазване”                                           1 129 лв. 

- Други дейности по здравеопазването 1 129 лв. 

Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната 

среда”                             

934 370 лв.  

- ИРП на уличната мрежа 208 лв. 

- Чистота  934 162  лв. 

Функция „Икономически дейности и услуги”                             84 864 лв. 

- Дейности по поддържане на пътищата 32 417 лв. 

- Туристически бази 44 001 лв. 

- Други дейности по икономиката – Младежки дом 6 113 лв. 

- Други дейности по икономиката 2 333 лв. 

- Капиталови разходи в местни дейности 371 400 лв. 

- Чистота 361 000  лв. 

- Спортни бази и спорт за всички 10 000 лв. 

- Обредни домове и зали 400 лв. 

2. Преходен остатък от държавни дейности дофинансирани с 

общински приходи 

85 761 лв. 

Функция  „Образование”                                             69 074 лв.  

- Общообразователни училища                               41 110 лв. 

- Общежития 27 964 лв. 

Функция  “Здравеопазване”                                           484 лв. 

- Здравни кабинети в детски градини и училища 484 лв. 

Функция „Социално осигуряване и грижи” 1 524 лв. 

- Дом за деца 1 524 лв. 

Функция „Култура, спорт и туризъм”                             3 679 лв. 

- Музей и художествени галерии 3 679 лв. 

- Капиталови разходи от средства за дофинансиране на 

държавни дейности  

11 000 лв. 

- Библиотека 11 000 лв. 

3. Финансиране на проекти и програми -989 983 лв. 

- временни безлихвени заеми от бюджетна в извънбюджетна сметка - 678 080 лв. 

- проектиране, във връзка с проекти и програми -123 981 лв. 

- извършени допълнителни СМР, във връзка с изпълнение на проекти -207 122 лв. 

4. Дейности по изборите -26 252 лв. 

ВСИЧКО: 445 824 лв. 

  

           2. Разходи разпределени по параграфи и функции, съгласно 

Приложения № № 2 и 3, в размер на         
44 381 627 лв. 

от които за:  

           държавни дейности                24 919 202 лв. 

           в това число: дофинансиране  709 585 лв. 

           местни дейности 19 462 425 лв. 
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             3. Определя средства за заплати през 2011 година за всички дейности по бюджета и 

численост на персонала, средни месечни брутни заплати за държавна дейност „Общинска 
администрация”, дофинансиране на същата дейност и местните дейности за 2011 година 
съгласно Справка №1 към Приложение №3 и разпределение на плановите разходи за заплати 

за 2011 година съгласно Справка №2 към Приложение №3. 

            4. Приема програма за капиталовите разходи в размер на 8 668 852 лв., съгласно 

Приложение №4 . 

            5. Приема информация за проектите по европейски и национални програми, съгласно 

Приложение №5.  

            6. Утвърждава План-сметка за прихода и разхода на извънбюджетните  фондове и 

сметки, които ще функционират през 2011г., съгласно Приложение №6.  

            7. Приема следните лимити за разходи : 

            -  СБКО – 3 на сто върху плановите средства за работна заплата на заетите по трудови 

правоотношения; 

            - разходи за представително работно облекло на държавните служители за една 
календарна година, както следва: 
            -    за ръководни длъжности в размер на  250 лв.; 

            -    за експертни  длъжности в размер на  250 лв.; 

            -   разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината – 

30 000  лв.; 

            -  поевтиняване на храната в ученическите столове на учениците от селските  училища 
и пътуващите ученици от кварталите „Бистрец” и „Кулата”  до средищните училища в 

гр.Враца в размер на 2,00 лева за един обяд.  

       - дофинансиране на разходите за приготвяне на един обяд в диетичните столове в 

размер на 0,75 лв.        

            - за подпомагане разходите за погребения, съгласно чл.35 от  Постановление № 

334/29.12.2010г. на Министерски съвет за изпълнение на държавния бюджет на Република 
България за 2011г. помощ в  размер до 154 лв. с включен ДДС. В помощта се включват 
разходите за издаване на смъртен акт, некролог, ковчег, превоз на покойника, надгробен знак, 

изкопаване и заравяне на гроба. Помощта се предоставя за самотни, без близки и роднини, 

бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в 

службите за социално подпомагане лица. 
            8. За финансиране на разходи с източник данъчни, неданъчни приходи и изравнителна 
субсидия в Общинско предприятие „Социални дейности” утвърждава: 
            8.1. Разходи за домашен социален патронаж за 2011г. в размер на 259 818 лв. 

            8.2. Разходи за клубовете на пенсионера и инвалида за 2011г. в размер на  62 982 лв.  

            8.3. Средства за финансиране на част от разходите за възнаграждения, осигурителни 

вноски и издръжка в дейност „Други служби и дейности по социалното осигуряване, 
подпомагане и заетостта” за 2011г. в размер на 220 500 лв. 

            9. Утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата 
дейности по образование, имащ право на разходи за пътуване, в рамките до 85% от 
действителните разходи, при условията на чл.29 от Постановление № 334/29.12.2010г. на 

Министерски съвет за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2011г., 
съгласно Приложение №7. Упълномощава Кмета да извършва промяна в Приложение №7 

при необходимост.  
             10. Утвърждава списък на длъжностите и упълномощава Кмета да утвърди поименен 

списък на лицата, имащи право на разходи за пътуване, в рамките до 85% от действителните 
разходи, при условията на чл.29 от Постановление № 334/29.12.2010г. на Министерски съвет 
за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2011г., както следва:  
            10.1. За функция  „Здравеопазване”: 

               -  медицински специалисти в здравни кабинети; 

             -   здравен медиатор. 

            10.2. За функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”: 

-   Дом за възрастни с увреждания – с. Три кладенци: 

    директор; 
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    трудотерапевт; 
    социален педагог; 
    медицинска  сестра; 
    психолог; 
    домакин; 

              -  Домашен социален патронаж: 

                  касиер-инкасатор; 

                  социален работник . 

            10.3. За функция „Жилищно строителство, благоустройство и опазване на околната 
среда”: 

             -   специалисти /инкасатори/ в звено „Други дейности по жилищно               

строителство, благоустройство и регионално развитие”.         

            11. Упълномощава кмета да сключи договори с Министерство на културата за 
съвместно финансиране на културни институти, както следва: 
                 Драматично-куклен театър – Враца                              -   80 000 лв. 

                 Симфониета – Враца                                                        -   70 000 лв. 

            12.Утвърждава разходи за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел, 

както следва: 
спортна програма 123 288 лв. 

общински футболен клуб 300 000 лв. 

            13. Утвърждава разходи за обезщетения и помощи по решение на Общински съвет в 

размер на 10 000 лв. 

            14. Утвърждава разходи за стипендии в размер на 10 000 лв. в изпълнение на 
„Програма за условията и реда за отпускане на стипендии, за финансово стимулиране и 

творчески изяви на ученици с изявени дарби и постигнати резултати”. 

            15. Утвърждава разходи в размер на 6 000 лв. с източник данъчни, неданъчни приходи 

и изравнителна субсидия за дейности на  РУ на МВР – Враца по осигуряване сигурността на 
гражданите и упълномощава кмета да сключи договор. 

            16. Упълномощава кмета при изпълнение на бюджета да отразява служебно със 
заповед промените в приходната и разходната част при спазване изискванията на чл.50, ал.3 

от Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет. 
            17. За осигуряване изпълнението на бюджета:                    
            17.1.Задължава кмета да разпредели приетия бюджет на Община Враца за 2011г. по 

пълна бюджетна класификация и по тримесечия. 

            17.2. Упълномощава кмета: 
            17.2.1.Да кандидатства по европейски и национални програми и проекти. 

            17.2.2. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит за финансиране на проекти и 

програми в размер на 100 000 лв.  

            17.2.3. Да определи второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, правата и 

задълженията им. 

            17.2.4. Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации и звена при 

нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и правилата  по Системите за 
финансово управление и контрол. 

            17.2.5.  Да отразява служебно със заповед промяната по общинския бюджет с размера 
на постъпилите и разходвани средства от „Други неданъчни приходи”. 

            17.2.6. Да отразява служебно със заповед трансформирането на средствата за 
съфинансиране на проекти по „Красива България” и по оперативни програми, планирани по 

обекти в капиталовата програма по разходната част, като „Предоставени трансфери” със знак 

минус (-) от прихода съгласно изискванията на ДДС 07 и ДДС 08 от 04.04.2008г. на Дирекция 

„Държавно съкровище” при МФ. 

 17.2.7. Да утвърди бюджетните сметки на второстепенните разпоредители с бюджетни 

кредити. 

            17.3.Дава пълномощия на кмета да изменя размера на бюджетните кредити спазвайки 

изискванията на чл.27 от Закона за общинските бюджети. 
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            18. Утвърждава фонд в размер на 60 000 лв. за еднократно подпомагане с целева 
финансова помощ от 100 лв. за новородено дете, жител на Община Враца и по 150 лв. за 
новородени близнаци, жители на Община Враца. Упълномощава кмета да конкретизира със 
заповед условията за предоставяне на средствата. 
            19. Приема за информация размера на просрочените задължения от 2010г., съгласно 

справка към отчета за изпълнение на бюджета към 31.12.2010г., които ще бъдат разплатени 

от бюджета за 2011г., общо в размер на 32 615 лв. (неразплатена топлоенергия), формиран 

както следва: 
            Професионална гимназия по строителство и архитектура –   19 485 лв. 

            Детски ясли                                                                              –   10 478 лв. 

            ОП „Социални дейности”                                                       –    2 652 лв. 

            20. Приема за информация размера на просрочените вземания от минали години, 

съгласно справка към отчета за изпълнение на бюджета към 31.12.2010г., които ще бъдат 
събрани  през 2011г., общо в размер на 139 050 лв., формиран от: 
            вземания от наеми                                                                –   123 562 лв. 

            такси от ЦДГ и ОДЗ                                                             –          244 лв. 

            информационен център                                                        –    15 000 лв. 

            такси на ДСХ „Зора”                                                            –          244 лв. 

            21. Утвърждава бюджет на Община Враца по агрегирани бюджетни показатели 

съгласно Приложение № 12 на Министерство на финансите. 
            22. Определя размер на възнаграждение за участие в комисии по приватизационни 

сделки, търгове на общинско имущество и други – до 50 на сто от минималната работна 
заплата за страната. 
            23. Дава съгласие текущо през годината от свободни бюджетни средства 
заемообразно да се финансира реализацията на спечелените проекти по оперативни 

програми. 

           24. Дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни средства за 

финансиране на местните дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от 
извънбюджетни сметки на общината съгласно чл.24 от Закона за общинските бюджети. 

 25. Приема План за разходите на кметствата по дейности и параграфи по бюджета на 
Община Враца за 2011г. съгласно Приложение №8. 

 II. Предложение на Костадин Апостолов за изменение и допълнение на проекта за 
решение: „Като т.26 в проекта за решение да се допълни: Възлага на второстепенните 
разпоредители с бюджетни средства – кметове на кметства, да предоставят за разглеждане и 

одобрение Отчет на бюджета си за 2011г.” 

ГЛАСУВАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:  

ЗА – 9, 

ПРОТИВ – 6, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 10. 

НЕ СЕ ПРИЕМА НАПРАВЕНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

 III. Предложение на Кирил Илиев за изменение и допълнение на проекта за решение: 
„От средствата за възнаграждение на Общински съвет – Враца да се заделят 20 000 лева за 
поддръжка на електроснабдяването в селата на територията на Община Враца.” 

ГЛАСУВАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:  

ЗА – 8, 

ПРОТИВ – 3, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 15. 

НЕ СЕ ПРИЕМА НАПРАВЕНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

 IV. Предложение на Емил Пеняшки за изменение и допълнение на проекта за 
решение: „Увеличение на средствата в дейност „Други дейности по културата”, фонд 

„Култура” с 20 000 лева, които да се осигурят от средствата в дейност „Текущ ремонт на 

улици”.  

ГЛАСУВАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:  

ЗА – 26, 

ПРОТИВ – 0, 
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ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3. 

ПРИЕМА СЕ НАПРАВЕНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

 V. Предложение на Васил Драганов за изменение и допълнение на проекта за 
решение: „Средствата за разходи на общински футболен клуб в размер на 300 000 лева да се 

увеличат с 99 000 лева, които да се осигурят от средствата за приют за временно 

настаняване и пребиваване на безстопанствени кучета.” 

ГЛАСУВАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:  

ЗА – 13, 

ПРОТИВ – 6, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 10. 

НЕ СЕ ПРИЕМА НАПРАВЕНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

 VI. Предложение на Момчил Младенов за изменение и допълнение на проекта за 
решение: „Приходите от приватизация да се завишат на 7 000 000 лева.” 

ГЛАСУВАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:  

ЗА – 12, 

ПРОТИВ – 12, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 7. 

НЕ СЕ ПРИЕМА НАПРАВЕНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

VII. Предложение на Цветелина Дамяновска за изменение и допълнение на проекта за 
решение: „Средствата за ремонт на улици в селата да се осигурят от собствени средства и 

част от средствата за  изграждане на приют за временно настаняване и пребиваване на 

безстопанствени кучета да се осигурят от приходите от приватизация.” 

ГЛАСУВАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:  

ЗА – 18, 

ПРОТИВ – 3, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 10. 

ПРИЕМА СЕ НАПРАВЕНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 895: 

ЗА – 22: Б.Банчев; Вл.Ценов; Д.Димитрова; Ем.Георгиев; Ем.Пеняшки; Ил.Костов; 

К.Семкова; К.Илиев; К.Апостолов; Кр.Богданов; М.Николова; М.Ангелова; М.Калистратов; 

Н.Найденова; П.Пешлейски; П.Тодоров; Р.Христов; Р.Антов; С.Илчева; Ст.Дамянов; 

Т.Василева и Ц.Митов. 

ПРОТИВ –  4: Б.Ничев;  В.Драганов; М.Драганов и Цв.Дамяновска. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 7: В.Стаменов; В.Атанасов; В.Лещарска; Вл.Христов; Д.Георгиев; 

М.Младенов и Р.Тошева.  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 895. 

 

След изчерпване на дневния ред, Председателят на общински съвет закри заседанието в 

16,15 часа. 
 

 

 

Малина Николова 
Председател на ОбС – Враца   

 

 

 

Изготвил протокола: 
   Цветелина Йорданова  


