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П Р О Т О К О Л   № 71 
 

 Днес 24.03.2011 година от 10,00 часа се проведе редовно заседание на Общински 
съвет – Враца. 
 Присъстваха 31 общински съветници.  
 Отсъстващи: Б.Банчев, Вл.Христов, Ил.Костов, К.Беков, М.Калистратов и 
М.Ангелова.  

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.  

Направиха се следните предложения за допълнения на проекта за дневен ред: 
1.Да се оттегли от дневния ред Докладна записка относно: Разглеждане и одобряване 

с решение от Общинския съвет, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 22, ал. 4, чл. 110, ал.1 т. 2, чл.129, ал.1 от 
Закона за устройство на територията, на Проект за подробен устройствен план (план за 
регулация) на гр. Враца в цифров и графичен вид и осигуряване на достъп до данните в него 
чрез информационна система, интегрирана с тази на Служба по геодезия, картография и 
кадастър – Враца. В него са включени: “Хранително-вкусова зона”, ж.к. “Дъбника”, ж.к. 
“Сениче”, “Складова зона”, “Промишлена зона”, “Източна промишлена зона”, ж.к. 
“Медковец”, кв. “Младост”, ж.к. “Самуил”, ж.к. “Околчица”, “Спортен комплекс”, ж.к. 
“Кемера-Художника”, ж.к. “Толбухин-юг”, “Болничен комплекс”, “Централна градска част”, 
ж.к. “Подбалканска”, ж.к. “Река Лева”, ж.к. “Металург”, кв. Бистрец и кв. Кулата и на нейно 
място като т.12 да се включи Докладна записка относно: Утвърждаване на  общинския план 
за защита при бедствия за 2011г. 
Предложението се подложи на гласуване и се прие със следния вот: 
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 21; 
ПРОТИВ – НЯМА; 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2. 
 2. Като т.29 в дневният ред да се включи Докладна записка относно:  Отчет за 
изпълнение на Програма за опазване на околната среда и Програма за управление на 
дейностите по отпадъците за 2010 година. 
Предложението се подложи на гласуване и се прие със следния вот: 
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 19; 
ПРОТИВ – НЯМА; 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 4. 
 3. Като т.30 в дневният ред да се включи Докладна записка относно:  Провеждане на 
търг за отдаване под наем на общински имоти за разполагане на рекламно-информационни 
елементи по одобрена схема от Гл. архитект 
Предложението се подложи на гласуване и се прие със следния вот: 
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 19; 
ПРОТИВ – НЯМА; 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 6. 
 4.Като т.31 в дневният ред да се включи Докладна записка относно:  Вземане на 
решение за оказване на финансово съдействие от страна на Общински съвет – Враца на 
общинско дружество „Център за кожно-венерически заболявания” – Враца ЕООД (ЦКВЗ) 
чрез предоставяне на безлихвен заем 
Предложението се подложи на гласуване и се прие със следния вот: 
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ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 22; 
ПРОТИВ – 2; 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1.  

5.Като т.32 в дневният ред да се включи Докладна записка относно: Упълномощаване 
на представител на Община Враца за участие в редовно заседание на Общото събрание на 
акционерите в „ЕКОПРОЕКТ” ООД – Враца 
Предложението се подложи на гласуване и се прие със следния вот: 
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 18; 
ПРОТИВ – НЯМА; 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ –6.  

6.В дневния ред да се включи само Докладна записка относно: Утвърждаване на  
общинския план за защита при бедствия за 2011г. 
Предложението се подложи на гласуване при следния вот: 
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 10; 
ПРОТИВ – 11; 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1. 
Не се прие направеното предложение. 

 
След проведените разисквания, общинският съвет реши заседанието да протече при 

следния дневен ред:  
1.Питания. 
2.Общинска програма на мерките за насърчаване на творческите заложби на деца с 

изявени дарби през 2011 година. 
       Докладва: д-р Михаил Шарков 
       Зам.кмет на Община Враца 
3.Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Враца за 

2011г. 
       Докладва: д-р Михаил Шарков 
       Зам.кмет на Община Враца 
4.Закриване на Детска ясла № 7 – гр.Враца. 
       Докладва: д-р Михаил Шарков 
       Зам.кмет на Община Враца 
5.Подготовка на проект по схема за безвъзмездна финансова помощ: 

BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, 
предлагащи услуги за деца в риск”, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 
развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура” по Оперативна програма „Регионално 
развитие”. 

       Докладва: Ани Василева 
       Зам.кмет на Община Враца 
6.Изграждане Центрове за настаняване от семеен тип по Приоритетна ос 1: 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, 
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: LG161РО001/1.1-12/2011 
„Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в 
риск” в имоти общинска собственост. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
7.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. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
8.Учредяване право на строеж върху общинска земя – УПИ I-036028, находящ се м. 

„Солишова падина” в землището на с.Косталево, за изграждане на обект „Одорираща 
станция” – част от техническа инфраструктура на газопреносната мрежа. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
9.Продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща урегулирани 

поземлени имоти – УПИ II и УПИ III в кв.34 по плана на с.Чирен, в полза на собственика на 
построените в тях сгради. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
10.Промяна на предназначението на УПИ II, кв.12, с.Лютаджик отреден за „Културен 

дом-читалище” от публична общинска собственост в частна общинска собственост и 
допълване списъка на имотите, предвидени за продажба в Програмата за управление и 
разпореждане с имоти,общинска собственост през 2011г. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
11.Възмездно придобиване на имот в с.Върбица, Община Враца. 
       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
12. Утвърждаване на  общинския план за защита при бедствия за 2011г. 
       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
13.Разглеждане и одобряване с решение от Общински съвет, на основание чл.129, ал.1 

от Закона за устройство на територията, на специализирана схема на техническата 
инфраструктура за територията на Община Враца – „Трасе на кабелни линии 20 kV извън 
границите на урбанизираните територии за захранване на ФВЕЦ – „Коломоновото”, през 
п.и.12259.642.5, п.и. 12259.646.1, п.и. 12259.646.90, п.и. 12259.1010.82 и п.и. 12259.1010.83, 
местност „Гладно поле” в землището на гр.Враца. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
14.Годишна програма за 2011 година за развитие на читалищната дейност на 

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

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
15.Съгласуване и приемане Стратегически план за периода 2011 – 2013г. и Годишен 

план за 2011г. за дейността по вътрешен одит. 
       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
16.Отдаване под наем и аренда на земеделски земи  от общинският поземлен фонд на 

Община Враца на основание чл.37п, ал.1, ал.2 при спазване на изискванията по чл.37и до 
чл.37о от Закона  за собствеността и ползване на земеделските земи /ЗСПЗЗ/. 

       Докладва: инж.Петя Аврамова 
       Зам.кмет на Община Враца 
17. Отдаване под наем на щанд № 1 и щанд № 8 в магазин „Сувенирна палата”, 

Враца. 
       Докладва: инж.Петя Аврамова 
       Зам.кмет на Община Враца 
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18.Отдаване под наем на имот, предоставен за управление от Община Враца на 
Общинско предприятие „Спорт и туризъм” – Враца – „Кафе-сладкарница” – хижа 
„Вестител”. 

         Докладва: инж.Петя Аврамова 
       Зам.кмет на Община Враца 
19.Изменение на Решение № 867 т.4 по Протокол №67/25.01.2011г. на Общински 

съвет – Враца. 
       Докладва: Мария Петрова 
       Общински съветник 
20.Опрощаване на дължими държавни /публични/ вземания към Държавния бюджет 

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

на Р България. 
       Докладва: Румен Антов 
       Общински съветник 
22.Отпускане на персонална пенсия на Радослав Цветанов Дончев ЕГН:0647291866 и 

Цветан  Цветанов Дончев ЕГН:0748111860, с постоянен адрес общ.Враца, с.Горно Пещене, 
ул. „Йордан Лютибродски”13. 

       Докладва: Румен Антов 
       Общински съветник 
23.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 
24.Приемане на Отчет на читалищата от Община Враца за изразходваните средства 

по сключени договори с Община Враца. 
       Докладва: Емил Пеняшки 
       Общински съветник 
25.Приемане на първо четене Правилник за дейността на Фонд „Култура”. 
       Докладва: Емил Пеняшки 
       Общински съветник 
26.Избор на Комисия за разглеждане на предложенията за удостояване със звание 

Почетен гражданин на Враца за 2011 година и „Наградата на Враца”. 
       Докладва: Малина Николова 
       Председател на ОбС – Враца  
27.Промяна във финансирането и собствеността на Професионална гимназия по лека 

промишленост и услуги „Мито Орозов” – Враца. Преобразуване на Професионална 
гимназия по лека промишленост и услуги „Мито Орозов” – Враца и Професионална 
гимназия по строителство и архитектура – Враца в Професионална гимназия „Димитраки 
Хаджитошин” – Враца. 

       Докладва: Малина Николова 
       Председател на ОбС – Враца  
28.Удължаване срока на ликвидация на „Стоматологичен център – І” ЕООД /в 

ликвидация/ – Враца. 
       Докладва: Малина Николова 
       Председател на ОбС – Враца  
29. Отчет за изпълнение на „Програма за опазване на околната среда” и „Програма за 

управление на дейностите по отпадъците” за 2010г. 
       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца  
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30. Провеждане на търг за отдаване под наем на общински имоти за разполагане на 
рекламно-информационни елементи по одобрена схема от Гл. архитект. 

       Докладва: инж.Петя Аврамова 
       Зам.кмет на Община Враца 
31. Вземане на решение за оказване на финансово съдействие от страна на Общински 

съвет – Враца на общинско дружество „Център за кожно-венерически заболявания” – Враца 
ЕООД (ЦКВЗ) чрез предоставяне на безлихвен заем. 

       Докладва: д-р Петко Пешлейски 
       Общински съветник 
32. Упълномощаване на представител на Община Враца за участие в редовно 

заседание на Общото събрание на акционерите в „ЕКОПРОЕКТ” ООД – Враца. 
       Докладва: Малина Николова 
       Председател на ОбС – Враца 
33. Разни. 
 
Дневния ред се прие със следния вот:  
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 17; 
ПРОТИВ – 1; 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 6. 
 
След станалите разисквания Общински съвет взе следните решения:  
 

1. Питания. 
Д-р К.Шахов отговори на питания 
поставени общински съветници на 
предходно заседание на ОбС – Враца. 
Общински съветници поставиха 
следните питания: 
К.Илиев: До края на м.Март трябваше 
да се обявят търгове за изпълнител на 
строеж „Пречиствателна база” на 
стойност 22 000 000 лева. Какви са 
причините това до този момент да не се 
случва? Какви са проблемите, ако има 
такива до м.Април да се обяви търг за 
главен изпълнител на „Воден цикъл”? 
Цв.Димитров: От началото на мандата 
на управление на партия ГЕРБ колко 
служители на Община Враца са били 
освободени от работа? Какви 
обезщетения са изплатени на 
освободените служители? Има ли 
заведени дела за неправилно 
прекратяване на трудови 
взаимоотношения и прекратяване 
договорите с държавни служители? 
Колко дела общината е загубила и 
какъв е размера на изплатените 
обезщетения на ищците? Ако има 
изплатени обезщетения потърсена ли е 
отговорност на длъжностни лица за 
причинени щети? 
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В.Драганов: Относно: Монтаж на нова 
асфалтова база и сепарираща 
инсталация в землището на 
с.Косталево, м. „Солишова падина”: 
Това изграждане на асфалтовата база 
има ли нещо общо с т.8 от дневния ред 
на днешната сесия, в която става въпрос 
за изграждане на обект от „Рила газ” в 
същата местност „Солишова падина”? 
Кр.Богданов: 1.Г-н Кмет, моля да 
изясните ситуацията относно 
построяването на високоскоростно 
железопътно трасе, преминаващо през 
гр.Враца. 2.Колко са 
новорегистрираните граждани в 
населените места на Община Враца 
през 2010г.? 
М.Младенов: Относно: Последните 
медийни изяви на г-н Н.Коцев – 
народен представител, който фиксира 
теза за „Мудността на българското 
чиновничество”, теза която е факт: 
Какви мерки Вие предприемате тези 
факти, които изнася депутата да не са 
факти, които са валидни и за 
администрацията на Община Враца? 
Подробно имате ли план за действие в 
тази насока и какви са мерките, които 
бихте предприели за в бъдеще? 

 
 
2. Общинска програма на мерките за 

насърчаване на творческите заложби на 
деца с изявени дарби през 2011 година. 
Докладва: д-р Михаил Шарков 
Зам.кмет на Община Враца 
 
Изказаха се: д-р М.Шарков, К.Илиев, 
С.Илчева и Р.Антов 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 896 
 

ОТНОСНО: Общинска Програма на 
мерките за насърчаване на творческите 
заложби на деца с изявени дарби през 2011 
година 
 

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. 12, ал. 3 от Наредба за условията и реда 

за осъществяване на закрила на деца с 
изявени дарби 

 
РЕШИ: 

 
Приема „Общинска Програма на мерките за 
насърчаване на творческите заложби на деца 
с изявени дарби през 2011 година”. 
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ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 896: 
ЗА – 22: Б.Ничев;  В.Драганов; Вл.Ценов; Д.Димитрова; Ем.Георгиев; Ем.Пеняшки; 
К.Илиев; Кр.Богданов; М.Николова; М.Петрова; М.Младенов; Н.Найденова; П.Пешлейски; 
П.Тодоров; Р.Тошева; Р.Христов; Р.Антов; С.Илчева; Ст.Дамянов; Т.Василева; Цв.Митов и 
Цв.Върбанова.   
ПРОТИВ –  НЯМА. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 896. 
 
3. Приемане на Годишен план за 

развитие на социалните услуги в 
Община Враца за 2011г. 
Докладва: д-р Михаил Шарков 
Зам.кмет на Община Враца 
 
 
Изказаха се: д-р М.Шарков, Р.Антов,  
д-р П.Пешлейски, Цв.Димитров, 
М.Младенов, В.Атанасов и М.Петрова 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 897 
 

ОТНОСНО: Приемане на Годишен план 
за развитие на социалните услуги  в 
община Враца за 2011г. 
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 
 

на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и 
във връзка с чл.19, ал.2 и ал. 3 от  Закона за 
социално подпомагане и чл.36 б, ал.4 и ал. 5 

от Правилник за прилагане на закона за 
социално подпомагане и при мотиви, 

подробно описани в докладната записка 
 

РЕШИ: 
 
1.Приема Годишен план за развитие на 
социалните услуги  в община Враца за 2011г. 
2.Възлага на кмета на Община Враца да 
предостави Годишния план за развитие на 
социалните услуги в община Враца за 2011г. 
на Изпълнителния директор на Агенцията за 
социално подпомагане в 14-дневен срок от 
неговото приемане чрез регионалната 
дирекция за социално подпомагане. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 897: 
ЗА – 24 
ПРОТИВ –  1 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 897. 
 
4. Закриване на Детска ясла № 7 – гр.Враца. 

Докладва: д-р Михаил Шарков 
Зам.кмет на Община Враца 
 
Изказаха се: д-р М.Шарков, К.Илиев, 
М.Николова, д-р П.Пешлейски, 
Цв.Димитров, Р.Антов, В.Атанасов, 
М.Драганов, П.Тодоров и Кр.Богданов 
 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 898 
 

ОТНОСНО: Закриване на Детска ясла 
№ 7 – гр. Враца. 
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 
 

РЕШИ: 
 
Не приема внесения проект за решение. 
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ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 898: 
ЗА – 17: Вл.Ценов; Д.Димитрова; Ем.Пеняшки; К.Семкова; К.Илиев; К.Апостолов; 
М.Николова; М.Петрова; М.Младенов; Н.Найденова; П.Пешлейски; Р.Христов; Р.Антов; 
С.Илчева; Ст.Дамянов; Т.Василева и Цв.Митов.  
ПРОТИВ –  8: Б.Ничев;  В.Атанасов; В.Драганов; Д.Георгиев; Кр.Богданов; М.Драганов; 
П.Тодоров и Цв.Върбанова.   
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3: В.Стаменов; Ем.Георгиев и Цв.Димитров. 
НЕ СЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ № 898. 
 
5. Подготовка на проект по схема за 

безвъзмездна финансова помощ: 
BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за 
деинституционализация на социални 
институции, предлагащи услуги за деца в 
риск”, приоритетна ос 1 „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие”, 
Операция 1.1: „Социална 
инфраструктура” по Оперативна 
програма „Регионално развитие” 
Докладва: Ани Василева 
Зам.кмет на Община Враца 

  

Р Е Ш Е Н И Е  № 899 
 
ОТНОСНО: Подготовка на проект по схема за безвъзмездна финансова помощ: 

BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални 
институции, предлагащи услуги за деца в риск”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие”, Oперация 1.1: „Социална инфраструктура” по 
Оперативна програма „Регионално развитие” 
 

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.Дава съгласие Община Враца да кандидатства с проект по схема за безвъзмездна 

финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на 
социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие”, Oперация 1.1: „Социална инфраструктура” по Оперативна 
програма „Регионално развитие”. 

2.Поема ангажимент да създаде съответните социални услуги. 
3.Да стартира със създаването на услугите до приключване на строителните работи по 

изпълнението на настоящия проект; 
4.Услугата ще бъде поддържана минимум 5 години след създаването й; 
5.Предназначението на сградата/помещенията, обект на интервенция по проекта, няма да 

бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по 
проекта. 

6.Сградата/помещенията, обект на интервенция по проекта ще бъдат използвани за 
предоставяне на социални услуги в общността за период не по-малък от 10 години след 
приключване на дейностите по проекта. 

7.Децата да бъдат прехвърлени в новосъздадената услуга/и в срок до три месеца след 
приключване на дейностите по проекта. 
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ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 899: 
ЗА – 26: Б.Ничев; В.Стаменов; В.Драганов; Вл.Ценов; Д.Георгиев; Ем.Георгиев; 
Ем.Пеняшки; К.Семкова; К.Илиев; К.Апостолов; Кр.Богданов; М.Николова; М.Петрова; 
М.Драганов; М.Младенов; Н.Найденова; П.Пешлейски; П.Тодоров; Р.Христов; Р.Антов; 
С.Илчева; Ст.Дамянов; Т.Василева; Цв.Митов; Цв.Димитров и Цв.Върбанова.   
ПРОТИВ –  НЯМА. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1: В.Атанасов. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 899. 
 
6. Изграждане Центрове за настаняване от 

семеен тип по Приоритетна ос 1: 
„Устойчиво и интегрирано градско 
развитие”, Операция 1.1: „Социална 
инфраструктура”, Схема за 
предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ: LG161РО001/1.1-
12/2011 „Подкрепа за 
деинституционализация на социални 
институции, предлагащи услуги за деца 
в риск” в имоти общинска собственост. 
Докладва: д-р Костадин Шахов 
Кмет на Община Враца 
  
Изказаха се: д-р К.Шахов, Р.Антов и 
Цв.Димитров 

  

Р Е Ш Е Н И Е  № 900 
 
ОТНОСНО: Изграждане на  Центрове за настаняване от семеен тип по Приоритетна ос 1: 

„Устойчиво и интегрирано градска развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: LG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за 
деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в  риск”  в имоти  
общинска собственост. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

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

 
РЕШИ: 

 
 1.Дава съгласие за изграждане на 3 броя Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) 
върху недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва: 

№  Вид  на  имота Местонахождение Площ 
 в  м2 

1. 

Незастроен урегулиран поземлен имот,  
отреден за комплексно обществено 
обслужване – новообразуван от УПИ 
ХХІІІ  и  УПИ ХХVІІ в кв.76, ж.к.”Река 
Лева”  по плана на гр.Враца (ЧИ  ПУП 
/ПРЗ/, одобрен със Заповед №262 от 
10.03.2011 г. на Кмета на Община 
Враца) 

 
УПИ ХХІІІ, кв.76,  
ж.к. „Река Лева” по плана на 
гр.Враца 
 
 

1 753.00 



 10

2. 

Незастроен урегулиран поземлен имот,  
отреден за комплексно обществено 
обслужване – новообразуван от УПИ ІІ 
в кв.121 в ж.к.”Самуил”  по плана на 
гр.Враца (ЧИ ПУП/ПРЗ/, одобрен със 
Заповед №263 от 10.03.2011 г. на Кмета 
на Община Враца) 

УПИ ІІІ, кв.121, ж.к. 
„Самуил” по плана на 
гр.Враца 
 

1 820.00 

3. 

Незастроен урегулиран поземлен имот,  
отреден за комплексно обществено 
обслужване – новообразуван в 
ж.к.”Дъбника”  по плана на гр.Враца 
(ЧИ ПУП/ПРЗ/, одобрен със Заповед 
№282 от 16.03.2011 г. на Кмета на 
Община Враца) 
 

УПИ ІІІ-192, кв.22, ж.к. 
„Дъбника” по плана на 
гр.Враца 
 

1 661.00 

  2.Дава съгласие за изграждането на Защитено жилище (ЗЖ) чрез реконструкция на 
съществуващ сграден фонд –  Втори етаж  от сграда на Детска ясла № 7 – гр. Враца, 
находяща се в гр.Враца, ж.к. „Металург”, кв.240, актувана с АПОС № 377/16.05.2002 г. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 900: 
ЗА – 23: Б.Ничев; В.Стаменов; В.Драганов; Д.Георгиев; Ем.Георгиев; Ем.Пеняшки; 
К.Семкова; К.Илиев; К.Апостолов; М.Николова; М.Петрова; М.Младенов; Н.Найденова; 
П.Пешлейски; П.Тодоров; Р.Христов; Р.Антов; С.Илчева; Ст.Дамянов; Т.Василева; 
Цв.Митов; Цв.Димитров и Цв.Върбанова.   
ПРОТИВ –  НЯМА. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2: В.Атанасов и Кр.Богданов. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 900. 

 
7. 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. 
Докладва: д-р Костадин Шахов 
Кмет на Община Враца 
 
Изказаха се: Н.Найденова, Ем.Пеняшки, 
Р.Антов, М.Младенов, Цв.Димитров и 
Н.Дакева 
 
По време на дебатите се направи 
следното предложение за допълнение на 
проекта за решение; 
Като т. IV в проекта за решение да се 
запише: Възлага на Кмета на Община 
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Враца да провежда контрол на 
инвестициите и всяка година да внася 
отчет. 
След проведени разисквания вносителя 
на предложението го оттегли. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 901 
 
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 „Джуджански поток” в землището на гр. Враца, АПОС №1229/09.05.2007г.; 
2.Язовир „Сухия скът” в землището на с.Мраморен, АПОС №400/19.08.2002 г.; 
3.Язовир „Ливадето” в землището на с.Върбица, АПОС №1854/07.01.2011г.; 
4.Язовир „Влашки дол” в землището на с.Бели Извор, АПОС №150/01.03.2000г. 
 

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: 
 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 „Джуджански поток” – попадащ в землището на гр.Враца – имот с 
кадастрален № 12259.628.4, м-т "Джуджански поток", Община Враца, актуван за публична 
общинска собственост с акт № 1229 /09.05.2007 г. като територия, заета от води и водни 
обекти с обща площ 32,117 дка от Ш-ти клас.  
 2.2.Язовир „Сухия Скът” – попадащ в землището на с.Мраморен – имот с 
кадастрален №000110, м-т „Василчовото”, Община Враца, актуван за публична 
общинска собственост с акт № 400/19.08.2002 г. с обща площ 60,127 дка от Ш-ти 
клас.  
 2.3.Язовир „Ливадето” – попадащ в землището на с.Върбица – имот с кадастрален № 
000048, м-т „Ливадите”, Община Враца, актуван за публична общинска собственост с акт 
№1847/07.01.2011 г. с обща площ 235,582 дка от Ш-ти клас.  
 2.4.Язовир „Влашки дол” – попадащ в землището на с.Бели Извор – имот с 
кадастрален № 000128, Община Враца, актуван за публична общинска собственост с акт№ 
150/01.03.2000 г., с обща площ 190,305 дка от III- ти клас. 
 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 
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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 
концесионера 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. 

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 
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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.Концедентът 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; 
 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 
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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; 
 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; 
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 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; 

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 „Джуджански поток”  в землището на гр.Враца 2 297 лв. 
2. Язовир „Сухия скът” в  землището на с.Мраморен 5 146 лв. 
3. Язовир „Ливадето” в  землището на с.Върбица 6 823 лв. 
4. Язовир „Влашки дол” в землището на с.Бели Извор 6 620 лв. 
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б) размер на минималното годишно концесионно плащане  
1. Язовир „Джуджански поток”  в землището на гр.Враца 2 297 лв. 
2. Язовир „Сухия скът” в  землището на с.Мраморен 5 146 лв. 
3. Язовир „Ливадето” в  землището на с.Върбица 6 823 лв. 
4. Язовир „Влашки дол” в землището на с.Бели Извор 6 620 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  и  

 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, 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: 
Икономически най-изгодното предложение /ИИП/ ще се изчислява  по формулата: 

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

КП – размер на концесионното плащане -  в лв., съгласно офертата на участника; 
СИ – стойност на инвестициите – в лв., съгласно инвестиционната програма на 

участника; 
СЕ – стойност по екологичните мероприятия – в лв., съгласно екологичната програма 

на участника; 
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Коефициентите на тежест в %  на отделните критерии са както следва: 
Ккп – Коефициент на тежест за размера на концесионното плащане – 70 %; 
Кси – Коефициент на тежест за размера на инвестициите – 25%; 
Ксе – Коефициент на тежест за предложения по екологичните мероприятия – 5%; 
18. Размер и начин на плащане на гаранцията за участие в процедурата за предоставяне 

на концесия.  
 
Гаранцията за участие в процедурата за предоставяне на концесии се внася в касата на 

Община Враца, находяща се в  „центъра за информация и услуги на гражданите”, в партера 
на сградата, не по-късно от 16,00 часа на последния ден, определен за подаване на офертите 
за участие и е в размер на:  

     
1. Язовир „Джуджански поток”  в землището на гр.Враца 2 297 лв. 
2. Язовир „Сухия скът” в  землището на с.Мраморен 5 146 лв. 
3. Язовир „Ливадето” в  землището на с.Върбица 6 823 лв. 
4. Язовир „Влашки дол” в землището на с.Бели Извор 6 620 лв. 

Цена на документацията за участие 420,00 лв. без включено  ДДС. 
ІІ. Решението да се обнародва в "Държавен вестник". 
ІІІ.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 № 901: 
ЗА – 22: В.Стаменов; Вл.Ценов; Д.Димитрова; Ем.Георгиев; Ем.Пеняшки; К.Семкова; 
К.Илиев; К.Апостолов; Кр.Богданов; М.Николова; М.Петрова; М.Младенов; Н.Найденова; 
П.Пешлейски; П.Тодоров; Р.Христов; Р.Антов; С.Илчева; Ст.Дамянов; Т.Василева; 
Цв.Митов и Цв.Димитров  
ПРОТИВ –  НЯМА. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3: Б.Ничев; В.Атанасов и Цв.Върбанова.   
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 901. 
 
8. Учредяване право на строеж върху 

общинска земя – УПИ I-036028, 
находящ се м. „Солишова падина” в 
землището на с.Косталево, за 
изграждане на обект „Одорираща 
станция” – част от техническа 
инфраструктура на газопреносната 
мрежа. 
Докладва: д-р Костадин Шахов 
Кмет на Община Враца 
 
 
Изказа се: Р.Антов 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 902 
 

ОТНОСНО:  Учредяване право на 
строеж върху общинска земя – УПИ І -
036003, находящ се м. „Солишова 
падина” в землището на с.Косталево, за 
изграждане на обект „Одорираща 
станция”- част от техническа 
инфраструктура на газопреносната 
мрежа 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

1.Приема експертна оценка от на 
лицензиран оценител инж. Лариса 
Ангелова, съгласно която пазарната 
стойност за правото строеж върху общинска 
земя – УПИ І-036003, находящ се м. 
„Солишова падина” в землището на 
с.Косталево, целият с площ 300 кв.м., за 
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изграждане на „Одорираща станция”,  
представляващ  част от обект  
”Газификация на гр.Враца”, възлиза на 29.00 
лв./м2  или за сумата 8 700.00 лв.(осем 
хиляди и седемстотин лева). 
2.На основание Решение №707 по Протокол 
55/29.06.2010г. Общински съвет – Враца; 
чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката, §1 
т.23 от ДР на Закона за енергетиката, чл.37, 
ал.4, т.4 от Закона за общинската 
собственост, чл.44 и 45 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество 
(приета от ОбС – Враца с Решение №292/2008  
г.) – възлага на Кмета на Община Враца да 
издаде заповед и сключи договор за 
учредяване право на строеж за изграждане 
на описания в т. 1 обект – безсрочно, 
възмездно по одобрената в т.1 цена. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 902: 
ЗА – 21: В.Стаменов; Вл.Ценов; Д.Димитрова; Ем.Георгиев; Ем.Пеняшки; К.Семкова; 
К.Илиев; К.Апостолов; М.Николова; М.Петрова; М.Младенов; Н.Найденова; П.Пешлейски; 
П.Тодоров; Р.Христов; Р.Антов; С.Илчева; Ст.Дамянов; Т.Василева; Цв.Митов и 
Цв.Димитров  
ПРОТИВ –  НЯМА. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 5: Б.Ничев; В.Атанасов; В.Драганов;  Кр.Богданов и Цв.Върбанова.   
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 902. 

 
9. Продажба на земя, частна общинска 

собственост, съставляваща урегулирани 
поземлени имоти – УПИ II и УПИ III в 
кв.34 по плана на с.Чирен, в полза на 
собственика на построените в тях 
сгради. 
Докладва: д-р Костадин Шахов 
Кмет на Община Враца 
  
Изказа се: Р.Антов 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 903 
ОТНОСНО: Продажба  на земя, частна 
общинска собственост, съставляваща  
урегулирани поземлени имоти –  УПИ ІІ и 
УПИ ІІІ в кв.34 по плана на с.Чирен, в 
полза на собственика на  построените  в 
тях  сгради.    

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
РЕШИ: 

1.Приема експертни оценки на лицензиран 
оценител инж.Лариса Ангелова, съгласно 
които пазарната стойност на земята 
съставляваща застроени урегулирани 
поземлени имоти – УПИ ІІ и УПИ ІІІ в кв.34 
по плана на с.Чирен (ЧИПУП/ПРЗ/, одобрен 
със Заповед №1042/18.07.2007г.), възлиза  на:  
1.1.За УПИ ІІ в кв.34 по плана на с.Чирен, 
целият от 3 489 кв.м., актуван с акт за частна 
общинска собственост №1381/27.06.2008 г. – 
10 900.00 лв. без ДДС (десет хиляди и 
деветстотин лева без данък добавена 
стойност); 
1.2.За УПИ ІІІ в кв.34 по плана на с.Чирен, 
целият от 3 622 кв.м., актуван с акт за частна 
общинска собственост №1380/27.06.2008 г. – 
11 300.00 лв. без ДДС (единадесет хиляди и 
триста лева без данък добавена стойност); 
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2.На основание чл.35 ал.3 Закона за 
общинската собственост, чл.36 и чл.37 от 
Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско 
имущество, приета от ОбС – Враца възлага на 
Кмета на Община Враца, да проведе 
процедура за продажба на земята, частна 
общинска собственост, съставляваща 
застроени урегулирани поземлени имоти – 
УПИ ІІ и УПИ ІІІ в кв.34 по плана на 
с.Чирен, в полза на собственика на 
построените в тях сгради, по одобрената  в 
т.1 цена. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 903: 
ЗА – 23: В.Стаменов; В.Драганов; В.Лещарска; Д.Димитрова; Д.Георгиев; Ем.Пеняшки; 
К.Семкова; К.Илиев; К.Апостолов; М.Николова; М.Драганов; М.Младенов; Н.Найденова; 
П.Пешлейски; П.Тодоров; Р.Тошева; Р.Христов; Р.Антов; С.Илчева; Ст.Дамянов; Цв.Митов; 
Цв.Димитров и Цв.Върбанова.   
ПРОТИВ –  НЯМА. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1: Б.Ничев.  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 903. 
 
10. Промяна на предназначението на УПИ 

II, кв.12, с.Лютаджик отреден за 
„Културен дом-читалище” от публична 
общинска собственост в частна 
общинска собственост и допълване 
списъка на имотите, предвидени за 
продажба в Програмата за управление и 
разпореждане с имоти,общинска 
собственост през 2011г. 
Докладва: д-р Костадин Шахов 
Кмет на Община Враца 
 
Изказаха се: д-р К.Шахов, Р.Антов, 
Цв.Димитров и М.Младенов 
 
По време на дебатите вносителят 
оттегли докладната записка и проекта за 
решение. 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 904 
 

ОТНОСНО: Промяна на 
предназначението на  УПИ ІІ, кв.12, 
с.Лютаджик отреден за  “Културен дом – 
читалище” от публична общинска 
собственост в частна общинска 
собственост и допълване списъка на 
имотите, предвидени за продажба в 
Програма за управление и разпореждане с 
имоти, общинска собственост през 2011г.  
    

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

РЕШИ: 

Оттегля докладната записка и проекта за 
решение. 
 

 
11. Възмездно придобиване на имот в 

с.Върбица, Община Враца. 
Докладва: д-р Костадин Шахов 
Кмет на Община Враца 
 
Изказаха се: Р.Антов и В.Драганов 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 905 
 

ОТНОСНО: Възмездно придобиване на 
имот в с. Върбица, Община Враца 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във 
връзка чл.34, ал.2 от Закон за общинската 
собственост, чл.8, ал.1, т.10 от НРПУРОИ   

 
РЕШИ: 
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1.Дава съгласие за възмездно придобиване 
право на собственост върху  недвижим имот, 
предмет на публична продан по изп.д.№ 
650/2010 г. по описа на ЧСИ – Георги 
Борисов с рег.№ 722, както следва – УПИ ІV 
– 82 /234/, в кв.55 по плана на с. Върбица, 
Община Враца, Област Враца, одобрен със 
Заповед № 934/03.04.1992г. с площ от 980 
кв.м., ведно с построените в имота двуетажна 
масивна сграда, едноетажна масивна сграда и 
паянтова постройка, за сума в размер на 
15036,01 лв. /петнадесет хиляди тридесет и 
шест лева и една стотинка/, без ДДС и 
одобрява направеното наддавателно 
предложение, въз основа на което Община 
Враца е обявена за купувач на имота.  
2. Възлага на Кмета на Община Враца да 
извърши необходимите действия по 
изпълнение на горното решение. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 905: 
ЗА – 23: Б.Ничев;  В.Драганов; В.Ценов; Д.Димитрова; Д.Георгиев; Ем.Пеняшки; 
К.Семкова; К.Илиев; К.Апостолов; М.Николова; М.Петрова; М.Драганов; М.Младенов; 
Н.Найденова; П.Пешлейски; П.Тодоров; Р.Христов; Р.Антов; С.Илчева; Ст.Дамянов; 
Т.Василева; Цв.Митов и Цв.Върбанова.   
ПРОТИВ –  НЯМА. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1: В.Стаменов. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 905. 
 
12. Утвърждаване на  общинския план за 

защита при бедствия за 2011г. 
Докладва: д-р Костадин Шахов  
Кмет на Община Враца 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 906 
 

ОТНОСНО: Утвърждаване на Общински 
план за защита при бедствия за 2011г. 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 
ал.1, т.12 от ЗМСМА, и във връзка с чл.65, 
ал.1, т.2  от Закона за защита при бедствия 

 
РЕШИ: 

 
Утвърждава Общински план за защита при 
бедствия за 2011г. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 906: 
ЗА – 24 
ПРОТИВ –  НЯМА 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 906. 
 
13. Разглеждане и одобряване с решение от 

Общински съвет, на основание чл.129, 
ал.1 от Закона за устройство на 
територията, на специализирана схема 
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на техническата инфраструктура за 
територията на Община Враца – „Трасе 
на кабелни линии 20 kV извън 
границите на урбанизираните 
територии за захранване на ФВЕЦ – 
„Коломоновото”, през п.и.12259.642.5, 
п.и. 12259.646.1, п.и. 12259.646.90, п.и. 
12259.1010.82 и п.и. 12259.1010.83, 
местност „Гладно поле” в землището на 
гр.Враца. 
Докладва: д-р Костадин Шахов 
Кмет на Община Враца 

Р Е Ш Е Н И Е  № 907 
 

ОТНОСНО: Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на 
основание чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, на специализирана 
схема на техническата инфраструктура за територията на Община Враца – „Трасе на 
кабелни линии 20 кV извън границите на урбанизираните територии за захранване 
на ФВЕЦ – „Коломановото”, през п.и. 12259.642.5, п.и. 12259.646.1, п.и.12259.646.90, 
п.и. 12259.1010.82 и п.и. 12259.1010.83, местност „Гладно поле” в землището на 
гр.Враца. 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с правомощията си по чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА и чл. 129, ал.1 от ЗУТ, 
 

РЕШИ: 
 
 1.Одобрява специализирана схема на техническата инфраструктура за територията на 
Община Враца – „Трасе на кабелни линии 20 кV извън границите на урбанизираните 
територии за захранване на ФВЕЦ – „Коломановото”, през п.и. 12259.642.5, п.и. 12259.646.1, 
п.и.12259.646.90, п.и. 12259.1010.82 и п.и. 12259.1010.83, местност „Гладно поле” в 
землището на гр.Враца. 
 2.Възлага на Кмета на Община Враца изпращането на Решението за публикуване в 
„Държавен вестник” в 7-дневен срок от приемането му. 
 3.Възлага на Кмета на Община Враца да извърши необходимите действия по Закона 
за общинската собственост за учредяване право на прокарване на техническата 
инфраструктура в предвидените с подробния устройствен план поземлени имоти. 
 4.Решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица в 14-дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник” чрез Община Враца пред Административен съд - 
Враца. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 907: 
ЗА – 19: В.Стаменов; Вл.Ценов; Д.Димитрова; Ем.Пеняшки; К.Семкова; К.Илиев; 
К.Апостолов; М.Николова; М.Петрова; М.Младенов; Н.Найденова; П.Пешлейски; 
П.Тодоров; Р.Христов; Р.Антов; С.Илчева; Ст.Дамянов; Т.Василева  и Цв.Митов.  
ПРОТИВ –  1: Цв.Димитров. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 6: Б.Ничев; В.Драганов; Д.Георгиев; М.Драганов; Р.Тошева и 
Цв.Върбанова.   
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 907. 
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14. Годишна програма за 2011 година за 
развитие на читалищната дейност на 
територията на Община Враца и в 
изпълнение чл.26а от Закона за 
народните читалища /ЗНЧ/. 
Докладва: д-р Костадин Шахов 
Кмет на Община Враца 
 
Изказа се: Ем.Пеняшки 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 908 
 

ОТНОСНО: Годишна програма за 2011 
година за  развитие на читалищната 
дейност на територията на Община Враца 
и в изпълнение чл. 26 а от Закона за 
народните читалища /ЗНЧ/ 
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, 
чл.78, ал.4 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет - Враца, 
неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската 
администрация и във  връзка с чл.26 а от 

Закона за народните читалища (ЗНЧ) 
 

РЕШИ: 
 

Приема на второ четене Годишна програма 
за развитие на читалищната дейност на 
читалищата в Община Враца през 2011 
година. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 908: 
ЗА – 26 
ПРОТИВ –  НЯМА 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 908. 
 
15. Съгласуване и приемане Стратегически 

план за периода 2011 – 2013г. и 
Годишен план за 2011г. за дейността по 
вътрешен одит. 
Докладва: д-р Костадин Шахов 
Кмет на Община Враца 
 
Изказаха се: М.Младенов и С.Вълканова 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 909 
 

ОТНОСНО: Съгласуване и приемане на 
Стратегически план за периода 2011 – 
2013г. и Годишен план за дейността по 
вътрешен одит  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във 
връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за вътрешния 

одит в публичния сектор и при мотиви, 
подробно изложени в докладната записка 

 
РЕШИ: 

  
Съгласува и приема за сведение 
Стратегически план за периода 2011 – 2013г. 
и Годишен план за 2011г. за дейността по 
вътрешен одит. 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 909: 
ЗА – 22 
ПРОТИВ –  НЯМА 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 909. 
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16. Отдаване под наем и аренда на 
земеделски земи  от общинският 
поземлен фонд на Община Враца на 
основание чл.37п, ал.1, ал.2 при 
спазване на изискванията по чл.37и до 
чл.37о от Закона  за собствеността и 
ползване на земеделските земи 
/ЗСПЗЗ/. 
Докладва: инж.Петя Аврамова 
Зам.кмет на Община Враца 
 
Изказа се: Р.Антов 

  

Р Е Ш Е Н И Е  № 910 
 
ОТНОСНО: Отдаване под наем и аренда на земеделски земи  от общинския 

поземлен фонд на Община Враца на основание чл.37п, ал.1, ал.2 при спазване на 
изискванията по чл.37и до чл.37о от Закона  за собствеността и ползване на 
земеделските земи /ЗСПЗЗ/   
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.37п, ал.1 и ал.2, при спазване на 
изискванията на чл.37и до чл.37о от Закона  за собствеността и ползване на земеделските 

земи 
   

РЕШИ: 
 
1.Определя размера и местоположението на мерите и пасищата от ОПФ за общо и за 

индивидуално ползване в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на 
територията на съответните землища, по списък на наличните пасища и мери, по населени 
места в това число ОПФ и пасища и мери по чл. 19 (Приложение 1) и по списък на 
земеделските стопани и отглежданите от тях животни, подали молби за ползване под наем 
на общински пасища, съгласуван с РВМС гр.Враца (Приложение 2). 

2. Определя размера на наемната площ на глава едър рогат добитък и еднокопитни – 
до 5 дка и на глава дребен рогат добитък – до 2 дка, като конкретния размер по землища 
бъде в зависимост от наличните площи и броя на животните по подадените молби от 
земеделските стопани-животновъди, в съответствие с условията за поддържане на земята в 
добро земеделско и екологично състояние. 

3. Определя правилата за ползването на мерите и пасищата на територията на 
общината, както следва:  

 т.1 Перспективен експлоатационен план за паша; 
 т.2 Частите от мерите и пасищата, предназначени за общо и индивидуално ползване 

и тяхното разграничаване; 
 т.3 Частите от мерите и пасищата предназначени предимно за косене; 
 т.4 Прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите; 
 т.5 Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата, като 

почистване от храсти и друга нежелана растителност, противоерозионни 
мероприятия, наторяване, временни ограждения. 

4. Определя следните задължения на Общината и на ползвателите за поддържането на 
предоставените под наем и аренда мери и пасища :  

а/ Задължения на Общината  
 т.1. Да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери и пасища за извеждане на 
паша на притежаваните от земеделските стопани животни. 
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 т.2. Да предоставя информация и методически указания на ползвателите относно 
необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата. 
 т.3. Да предостави заверено копие от списъка на земеделските стопани и отглежданите от 
тях животни на Общинска служба по земеделие гр. Враца.  

б/ Задължения на ползвателите  
т.1. Да са включени в списъка, съгласуван с РВМС гр. Враца и да заплатят размера на наема 
определен с решение на общински съвет за ползване на единица площ от пасищата и 
мерите-общинска собственост. 
 т.2. Да ползват общинските мери и пасища, предоставени им за общо ползване единствено 
за паша на притежаваните от тях тревопасни животни. 
т.3. Да осигуряват свободен достъп до пасищата и мерите на всички тревопасни животни, 
отглеждани в населеното място, независимо от техния вид и възраст. 
т.4.  Да не разорават мерите и пасищата и да не променят предназначението им. 
т.5.Да почистват мерите и пасищата от нежелана храстовидна растителност, замърсяване, 
камъни, битови и строителни отпадъци и др. 
т.6. Да провеждат борба с агресивни и устойчиви растителни видове /орлова папрат, 
магарешки трън, лопен, чемерика и др./. 
т.7. Да районират пашата, така че да се избягва преизпасването на тревостоя. 
т.8.  Да окосяват прорасналата, неизпасана трева. 
т.9. Да не се палят сухи треви и храсти в пасището, да не опожарява и подпалва нежеланата 
тревна и храстовата растителност, както да изсича намиращите се върху отдадените под 
наем земи дървесни видове. 
т.10. Да опазват пасищата в близост до гори от навлизане на дървесна и храстовидна 
растителност. 
т.11. При необходимост да се извършват пръскане със съответните разрешени и пуснати на 
пазара препарати за обезпаразитяване и наторяване. Да не ги наторява с изкуствени торове и 
с утайки от пречистени отпадни води. 
т.12. Да не се ограждат с какъвто й да е вид заграждения предоставените им мери и пасища. 
т.13. Пашата на животните да се извършва във времето от месец март месец до месец 
ноември. 
т.14. Да не се извършва паша нощем и без пастир. 
т.15. Да не се  извършва паша в горите, граничещи до пасищата. 
т.16. Да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата.  

 Ветеринарна профилактика. 
Състой се в извършването при необходимост пръскане със съответните разрешени и 
пуснати на пазара препарати за обезпаразитяване и наторяване.  

 Частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища, за засяване  с 
подходящи тревни смески; 

 Построяване на навеси; 
 Въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси; 
 Охрана; 
 Режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните дадености 

на топографски, почвени, климатични и други физически условия и на развитието 
на животновъдството на територията на общината; 

5. Съгласно разпоредбите на чл.37 о, ал.1 от ЗСПЗЗ /Закон за собствеността и ползване 
на земеделските земи/, Общинският съвет Враца приема : 

 Годишен план за паша; 
 Съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и за индивидуално ползване; 
 Задължения на общините и на ползвателите за поддържането на мерите и пасищата, 

както следва:  
а/ Задължения на Общината: 

 т.1. Да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери и пасища за извеждане на 
паша на притежаваните от земеделските стопани животни; 
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 т.2. Да предоставя информация и методически указания на ползвателите относно 
необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата; 
 т.3. Да предостави заверено копие от списъка на земеделските стопани и отглежданите от 
тях животни на Общинска служба по земеделие гр. Враца; 

б/ Задължения на ползвателите: 
т.1. Да са включени в списъка, съгласуван с РВМС гр. Враца и да заплатят размера на наема 
определен с решение на общински съвет за ползване на единица площ от пасищата и 
мерите-общинска собственост; 
т.2. Да ползват общинските мери и пасища, предоставени им за общо ползване единствено 
за паша на притежаваните от тях тревопасни животни; 
т.3. Да осигуряват свободен достъп до пасищата и мерите на всички тревопасни животни, 
отглеждани в населеното място, независимо от техния вид и възраст; 
т.4. Да не разорават мерите и пасищата и да не променят предназначението им; 
т.5. Да почистват мерите и пасищата от нежелана храстовидна растителност, замърсяване, 
камъни, битови и строителни отпадъци и др.; 
т.6. Да провеждат борба с агресивни и устойчиви растителни видове /орлова папрат, 
магарешки трън, лопен, чемерика и др./; 
т.7. Да районират пашата, така че да се избягва преизпасването на тревостоя; 
т.8. Да окосяват прорасналата, неизпасана трева; 
т.9. Да не се палят сухи треви и храсти в пасището, да не опожарява и подпалва нежеланата 
тревна и храстовата растителност, както да изсича намиращите се върху отдадените под 
наем земи дървесни видове; 
т.10. Да опазват пасищата в близост до гори от навлизане на дървесна и храстовидна 
растителност; 
т.11. При необходимост да се извършват пръскане със съответните разрешени и пуснати на 
пазара препарати за обезпаразитяване и наторяване. Да не ги наторява с изкуствени торове и 
с утайки от пречистени отпадни води; 
т.12. Да не се ограждат с какъвто й да е вид заграждения предоставените им мери и пасища; 
т.13. Пашата на животните да се извършва във времето от месец март месец до месец 
ноември; 
т.14. Да не се извършва паша нощем и без пастир; 
т.15. Да не се  извършва паша в горите, граничещи до пасищата; 
т.16. Да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата. 
 

Приложение №1 
 

СПРАВКА 
за общински мери и пасища 

 
Населено място 
 

Общо/дка в т.ч. ОПФ в т.ч. чл.19 

с. Бели извор 1486.975 - 1486.975 
с. Веслец 170.934 - 170.934 
с. Вировско 826.87 674.873 151.997 
с. Власатица 1381.591 497.221 884.370 
гр. Враца 3377.83 2439.33 938.5 
с. Върбица 797.398 784.218 13.18 
с. Голямо Пещене 2428.608 1949.116 479.492 
с. Горно Пещене 813.165 785.001 28.164 
с. Девене 1392.006 247.231 1144.775 
с. Згориград 1802.726 1545.313 257.413 
с. Косталево  2503.582 1887.650 615.932 
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с. Лиляче 3121.952 1675.275 1446.677 
с. Лютаджик 1461.945 629.769 832.17 
с. Мало Пещене 1002.199 - 1002.199 
с. Мраморен 3004.407 2212.701 791.706 
с.  Нефела 835.291 727.406 107.885 
с. Оходен 1671.979 - 1671.979 
с. Паволче 849.013 224.024 624.989 
с. Тишевица 1402.265 1252.687 149.578 
с. Три кладенци 3152.659 - 3152.659 
с. Челопек 715.675 342.729 372.946 
с. Чирен 6493.632 6409.555 84.077 
Кулата и Бистрец 11.067 - 11.067 

 
Приложение №2 

 
СПИСЪК 

 
на земеделски стопани и отглежданите от тях животни 

 
 

Населено място 
 

Земеделски стопани   
/име фамилия/ 

Брой животни по видове 
/лв./ 

Крави Овце Кози Коне 

1 2 3 4 5 6 
с. Веслец Параскева Балевска 5    
 Георги Георгиев 23    
с. Вировско Петър Петров  9  1 
 Цветан Вълчев  7 2  
 Ката Симеонова  2   
 Никола Жоковски  2   
 Цветан Цветков  4 1 1 
 Илия Велчев  4   
 Георги Иванов  4 4 1 
 Цветана Некова  2   
 Валентин Игнатов  2 4  
 Кръстю Цветков  2 2 1 
 Мирослав Павлов 5 8 4 1 
 Мария Костадинова  2 2 1 
 Тодор Петров  7   
 Митко Найденов  4 2  
 Пенко Пенков  1  1 
 Кула Върбанова  2 1 1 
 Николина Илиева  5 2  
 Цветко Пенов  8  1 
 Радка Бачева 1 4   
 Тодор Игнатов  8   
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 Нанко Тодоров  4  1 
 Христо Илиев 2 26   
 Иван Панайотов  5   
 Атанас Илиевски  4 2  
 Коцо Кръстев  4 2  
 Марин Маринов  5  1 
 Аврам Асенов  5  1 
 Ангел Вълков  2   
 Симеон Петров  4   
 Цветан Георгиев  4 1  
 Пешо Пешев  6   
 Тодор Тошев  2   
 Райна Маринова  2   
 Тодор Серчов  5 1  
 Венцислав Коловски  6   
 Вела Тошева  3   
 Кирил Тошев  3  1 
 Цветан Найденов  2  1 
 Георги Пурнарев 1 4   
 Марин Цонов  2   
 Борис Петров  7   
 Илия Лилов  1   
 Мито Стефановски  3   
 Прокопи Петков  6 2 1 
 Красимир Цветков 3    
 Веселин Амовски   3  
 Кети Иванова   2  
 Спас Митов   2  
 Вергиния Софронова   2  
 Кръстю Пенов   1  
 Васил Кръстев   2  
 Цветана Симеонова   1  
 Иван Минчев   2  
 Райна Иванова   1  
 Пламен Боянов    1 
 Петко Цветков    1 
 Ивайло Гешков  68   
 Христо Илиев  2    
с. Згориград Николай Димитров   100  
 Ивалин Антонов   60  
 Димитър Илиев  25   
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 Тодор Митов   50  
 Никола Николов  20   
 Васил Николов  15   
 Камен Каменов  20   
 Андон Савов   20  
 Васил Петров   40  
 Георги Мишов   25  
 Стефан Стефанов  15   
 Красимир Каменов    75 
 Валентин Манов    25 
 Илия Каменов    75 
с. Мраморен Нели Тончева 70    
 Петя Илиева 25 10  4 
 Любен Павлов 4 3  1 
 Тодор Тодоров 5 3   
 Десислав Дешев  37  1 
 Христина Христова 5    
 Николай Йорданов  300   
 Петър Атанасов  15   
 Петър Митов 1 4 8 1 
с. Нефела ЕООД ”Изо 2007” 30    
 Петър Младенов 25 150   
 Петър Петров 9    
с. Тишевица Георги Русинов 4   1 
 Камен Ангелов 42    
 Павлин Ребърковски 70   2 
 Митко Митов 1    
 Божидар Красимиров    1 
 Ангел Асенов 6    
 Анимир Маринов 5   1 
 Антон Ангелов 2   1 
 Красимир Дочев    1 
 Антон Ангелов 4    
 Тотко  Генов 1    
 Асен Петков 4 20  1 
 Бисер Петров 4   1 
 Павлин Кътовски 2   1 
 Петко Йорданов 9   1 
 Спас Йорданов    2 
 Йордан Йорданов 3   1 
 Любен Младенов 2   1 
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 Цанко Ботев 1   1 
с. Чирен Румен Цендов 86    
 Лило Лилов 11    
 Димчо Димитров  70   
 Милчо Йорданов 11    
 Георги Георгиев 41    
 Георги Илиев 19    
 Иван Иванов 36    
 Румен Георгиев  71   
с. Косталево Недко Недков 46 190   
 Цветан Цонов 22  10  
 Момчил Маринов   204  
 Тодор Петков 28    
 Христо Ангелов 50  32  
 Светлин Иванов 12    
 Митко Ангелов 23    
 Ангел Цветков 6    
 Ваньо Николов 6 8   
 Мито Недков 37    
 Цеко Недков 5    
 Димитър Митов 8    
 Недко Георгиев 12    
 Ивайло Иванов 6 25   
с. Горно Пещене Вергиния Вълова 3 4   
 Илиян Вълков 3 6   
 Петър Костов 1 4 2  
 Иванка Цолова 3 3 3  
 Стефан Митев 6    
 Георги Първанов 2 2 1  
 Христо Христов 17 8   
 Петя Тодорова 3    
 Данко Димитров 5 2   
 Николай Вълков 2 5  1 
 Иван Тошев 4    
 Светослав Павлов 1 5   
 Иван Иванов 1 5   
 Лиляна Иванова 2 2   
 Митко Мишов 2    
 Виолета Иванова 1    
 Наталия Христова 10 6  1 
 Тодор Димитров 10 5 2  
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 Иван Генов 2    
 Тодор Тодоров 1 3 3 1 
 Георги Иванов 1 5 5 1 
 Иван Иванов 2    
 Иван Иванов 2   1 
 Пламен Златков   250   
с. Лиляче Младен Младенов 4    
 Радосвета Декова 86    
 Илияна Петрова 22    
 Ивайло Вачев  126   
 Любен Рачев   430  
 Румяна Григорова   80  
с. Оходен Мариян Александров 42    
 Цветомил Велчев 40    
 Ивайло Геров 21    
с. Мало Пещене Благой Стоянов 1    
 Петра Начева   2  
 Иван Вътов   2  
 Петър Петров   4  
 Иванчо Геров  4 13  
 Петър Вътов   5 1 
 Митко Митков  3 3  
 Тодор Стоянов  5   
с. Баница Петко Митов 2 2   
 Милчо Борисов 7    
 Мариян Дочов 11 13   
 Ангел Иванов 2    
 Любен Маринов 17    
 Йосиф Йоцов 3    
 Тодор Антов 16    
 Евгени Борисов 9    
 Тодор Митов 17    
 Анета Трайкова 3 4 4  
 Кирил Кирилов 11 3   
 Иван Костов 6    
 Цветомир Емилов 23 37   
 Ангел Илиев 2    
 Момчил Миронов 6    
 Веселин Ангелов 8  2  
 Илиян Георгиев 13    
 Красимир Чавдаров 8  3  
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 Илия Димов 6 1   
 Тодор Павлов  24   
 Милен Иванов  26 7  
 Тодор Цеков  5   
 Георги Илиев  5   
 Благой Николов  7   
 Генади Гергов  8   
 Недялко Механджиев  6   
с. Бели извор Николай Григоров   2  
 Симеон Димитров  6 2 1 
 Георги Цонов   2  
 Младен Тошев 1 3 3 1 
 Димитър Петров  6  1 
 Симеон Яков  5   
 Иванка Цонова  2 2 1 
 Иван Денков  7   
 Любен Маринов  13 4  
 Цветана Лазарова   2  
 Георги Георгиев  3 2 1 
 Манол Илиев  4  1 
 Илия Ангелов  2 2 1 
 Борис Петров  3 2 1 
 Николай Ангелов 7   1 
 Васил Димитров  30 15 3 
 Иван Петков  8 6 1 
 Йордан Димитров  5   
 Петър Иванов  6 1  
 Тодор Петров  7  1 
 Емилия Любенова  4   
 Йорданка Миронова  4 1  
 Тошо Ставров  7 6  
 Цветан Илиев   4 1 
 Веселин Лазаров  3   
 Цветана Кръстева  9 4 1 
 Димитър Оходенски   4  
 Лазар Салтиров  5 20  
 Славейко Лазаров  3 3  
 Красимир Георгиев  6  1 
 Николай Тодоров  2  1 
 Цено Ангелов  9 3 1 
 Марин Асенов  2 2 1 
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с. Върбица Веселина Недкова  5 5  
 Иван Христов  2 3  
 Петко Христов   4 1 
 Милка Йорданова  7   
 Нанко Гергов  2 5  
 Спас Петров  4 2 1 
 Цеко Мончов 1 2 2  
 Петьо Асенов 1 2 1  
 Виктор Манчов 2 3   
 Симеон Вълчев 1 2 1  
 Иван Маринов  2 3  
 Ленчо Йовчев 2 2 2  
 Красимир Цеков  3 6  
 Митко Петров 3    
 Бисер Илиев 2  2  
 Борис Спасов 2    
 Цеко Пешев  4 1 1 
 Петър Славейков 10   1 
 Милко Кирилов 1  4 1 
 Асяна Тошкова 2  2 1 
 Захари Цеков 3   1 
 Валери Шибилев 3  1 1 
 Красимир Георгиев 30   1 
 Пламен Борисов 10   1 
 Борко Илиев 13   1 
 Минка Асенова 7    
 Пепо Димитров 20   1 

 
Приложение № 3 

Годишен план за паша 
 

Кметство Обща 
площ/дка 

Разрешена 
площ за 

паша/дка 

Разрешени за паша брой 
добитък 

Едър Овце Кози Коне 

с. Веслец 170.934 170.934 28    

с. Вировско 826.87 826.87 12 270 48 13 

с. Згориград 1802.726 1802.726  95 295 175 

с. Мраморен 3004.407 3004.407 110 384 8 8 

с. Нефела 835.291 835.291 34 150   

с. Тишевица 1402.265 1402.265 84 100  28 
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с. Чирен 6493.632 6493.632 204 141   

с. Косталево 2503.582 2503.582 261 223 246  

с. Горно 
Пещене 

813.165 813.165 79 403 75 26 

с. Лиляче 3121.952 3121.952 108 126 510  

с. Мало 
Пещене 

1002.199 1002.199 1 12 29 1 

с. Оходен 1671.979 1671.979 105 140 75 15 

с. Върбица 797.398 797.398 134 115 131 44 

с. Бели извор 1486.975 1486.975 13 226 139 47 

с. Голямо 
Пещене 

2428.608 2428.608 125 880 275 42 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 910: 
ЗА – 20: В.Стаменов; В.Лещарска; Вл.Ценов; Д.Димитрова; Д.Георгиев; Ем.Пеняшки; 
К.Семкова; К.Илиев; К.Апостолов; М.Николова; М.Младенов; Н.Найденова; П.Пешлейски; 
П.Тодоров; Р.Христов; Р.Антов; С.Илчева; Т.Василева;  Цв.Митов и Цв.Димитров.  
ПРОТИВ –  НЯМА. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3: Б.Ничев;  В.Драганов и Цв.Върбанова.   
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 910. 
 
17. Отдаване под наем на щанд № 1 и щанд 

№ 8 в магазин „Сувенирна палата”, 
Враца. 
Докладва: инж.Петя Аврамова 
Зам.кмет на Община Враца 

  

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 911 

 
ОТНОСНО: Отдаване под наем на щанд №1 и щанд №8 в магазин „Сувенирна 

палата” Враца 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 от  Закона за общинската 

собственост, чл.18 ал.1, и 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.Дава съгласие да бъдат отдадени под наем по реда на ЗОС, чрез провеждане на 
публичен търг с тайно  наддаване, щанд №1 и щанд №8  в Магазин „Сувенирна палата”. 

2. Възлага на Кмета на Община Враца, да извърши необходимите действия за 
откриване процедура за отдаване под наем на обекти – щанд №1 и щанд №8  в Магазин 
„Сувенирна палата”,  чрез публично оповестен търг с тайно наддаване, както следва: 

 
№ 
по 
ред 

ОБЕКТ Местонахождение Предназначение Площ 

/кв.м/ 

Първоначале
н месечен 

наем /лева/ 
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1. Щанд №1 Магазин 
„Сувенирна палата” 

За продажба на 
промишлени 

стоки 

19,00 кв.м.–
търг.площ;      

8 кв.м. 
складова площ 

311,00 

2. Щанд №8 Магазин 
„Сувенирна палата” 

За продажба на 
промишлени 

стоки 

12,00 кв.м.–
търг.площ;      

3 кв.м. 
складова площ 

180,00 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 911: 
ЗА – 23: В.Стаменов; В.Драганов; В.Лещарска; Вл.Ценов; Д.Димитрова; Д.Георгиев; 
Ем.Георгиев; К.Семкова; К.Илиев; К.Апостолов; М.Николова; М.Младенов; Н.Найденова; 
П.Пешлейски; П.Тодоров; Р.Тошева; Р.Христов; Р.Антов; С.Илчева; Т.Василева;  Цв.Митов; 
Цв.Димитров и Цв.Върбанова.  
ПРОТИВ –  НЯМА. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1: Б.Ничев.   
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 911. 
 
18. Отдаване под наем на имот, предоставен 

за управление от Община Враца на 
Общинско предприятие „Спорт и 
туризъм” – Враца – „Кафе-сладкарница” 
– хижа „Вестител” 
Докладва: инж.Петя Аврамова 
Зам.кмет на Община Враца 
 
Изказаха се: д-р Шахов, М.Младенов, 
Р.Антов, Ем.Пеняшки и Цв.Димитров 

  

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 912 

 
ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот, предоставен за управление от Община 

Враца на Общинско предприятие „Спорт и туризъм” – Враца – „Кафе-сладкарница” – 
хижа „Вестител” 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.8 ал.1 и чл.14, ал.7 от  Закона за 
общинската собственост, чл.15 ал.1 и чл.51, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество (приета от ОбС-Враца с Решение 

№292/2008г.) и чл.4, раздел ІV-ти от Правилника за дейността на Общинско предприятие 
„Спорт и туризъм” 

  

РЕШИ: 

1. Дава съгласие да бъде отдадена под наем по реда на ЗОС, чрез провеждане на 
публичен търг с явно наддаване, „Кафе – сладкарница” – хижа „Вестител”. 

2. Възлага на Директора на Общинско предприятие „Спорт и туризъм”, да извърши 
необходимите действия за откриване процедура по отдаване под наем на обект „Кафе – 
сладкарница” – хижа „Вестител” чрез публично оповестен търг, както следва: 
 

№ по 
ред ОБЕКТ Местонахождение Предназначение 

Площ 

/кв.м/ 

Първонача
лен месечен 
наем /лева/ 
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1. 
„Кафе-

сладкарница” – 
хижа „Вестител” 

Хижа Вестител Кафе-сладкарница 112,00 330,00 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 912: 
ЗА – 23: В.Стаменов; В.Драганов; В.Лещарска; Д.Димитрова; Д.Георгиев; К.Семкова; 
К.Илиев; К.Апостолов; М.Николова; М.Петрова; М.Драганов;  Н.Найденова; П.Пешлейски; 
П.Тодоров; Р.Тошева; Р.Христов; Р.Антов; С.Илчева; Ст.Дамянов; Т.Василева;  Цв.Митов; 
Цв.Димитров и Цв.Върбанова.  
ПРОТИВ –  1: М.Младенов. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3: Б.Ничев;  Вл.Ценов и Ем.Пеняшки. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 912. 
 
19. Изменение на Решение № 867 т.4 по 

Протокол №67/25.01.2011г. на 
Общински съвет – Враца. 
Докладва: Мария Петрова 
Общински съветник 
  
Изказаха се: М.Николова, М.Младенов, 
М.Петрова и В.Драганов 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 913 
 

ОТНОСНО: Изменение Решение №867 в 
т.4 по Протокол №67/25.01.2011г. на 
Общински съвет – Враца 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с чл. 6, ал. 2 от ЗПСК и при мотиви, 
подробно изложени в докладната записка 

 
РЕШИ: 

 
Изменя Решение №867 т.4 по Протокол 
№67/25.01.2011 г, както следва:  
Утвърждава план – сметка на разходите по 
чл.10, ал.1, т.1 от ЗПСК за 2011г. в размер на 
117 331 лева по Приложение №1 на 
Специализирано звено за приватизация на 
база планирани приходи от изпълнението на 
Програмата за приватизация в размер на 
1 303 681 лв. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 913: 
ЗА – 25: Б.Ничев; В.Стаменов; В.Драганов; В.Лещарска; Вл.Ценов; Д.Димитрова; 
Д.Георгиев; Ем.Пеняшки; К.Семкова; К.Илиев; К.Апостолов; Кр.Богданов; М.Николова; 
М.Петрова; М.Драганов; Н.Найденова; П.Пешлейски; П.Тодоров; Р.Тошева; Р.Христов; 
Р.Антов; С.Илчева; Ст.Дамянов; Т.Василева и  Цв.Митов.  
ПРОТИВ –  1: М.Младенов. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 913. 
 
20. Опрощаване на дължими държавни 

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

  

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 914 
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ОТНОСНО: Опрощаване на дължими държавни /публични/ вземания към 
Държавния бюджет на Р България 

 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.9 от Указ № 2773/1980 година и  

чл.98, т.12 от Конституцията на Р България, 
   

 РЕШИ: 
 

Изразява мотивирано предложение, с което НЕПРЕДЛАГА освобождаване от 
задължения за заплащане на данъци, здравни осигуровки, парно и вода на: 

Димитринка Иванова Ангелова, Момчил Иванов Ангелов и Виолета Матеева 
Ангелова, жители на гр. Враца, ул. „Леонова”, бл.74, вх.Б, ап.15. 

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

Република България за опрощаване на публичните вземания са единствено в правомощията 
на Президента на Република България. Опрощаването се извършва при установяване на 
липса на собственост и липса на средства за осигуряване на жизнен минимум, и при 
изключително тежко материално положение. При няколкократни опити за извършване на 
проверката за наличие на собственост, лицата не се явиха за попълване на необходимите 
документи. Поради, което преписките не могат да бъдат окомплектовани съгласно 
изискванията на закона. 

Ето защо и на основание становище на органите по приходи в Дирекция „МДТ” към 
Община Враца, Общински съвет – Враца прави това мотивирано предложение за 
неопрощаване на посочените задължения. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 914: 
ЗА – 24  
ПРОТИВ –  НЯМА 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 914. 
 
21. Опрощаване на дължими държавни 

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

  

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 915 

 
ОТНОСНО: Опрощаване на дължими държавни /публични/ вземания към 

Държавния бюджет на Р България  
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 
 

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

 
 РЕШИ: 
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Изразява мотивирано предложение, с което ПРЕДЛАГА опрощаване на 
задължението в размер на 2 102,58 лв., от които 1920 лева главница и 182,58 лева лихва на 
Биляна Огнянова Тончева, жител на гр. Враца, ул. „Георги Апостолов” №1, вх.Д, ап.50. 

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

Република България за опрощаване на публичните вземания са единствено в правомощията 
на Президента на Република България. Опрощаването се извършва при установяване на 
липса на собственост и липса на средства за осигуряване на жизнен минимум, и при 
изключително тежко материално положение. При извършената проверка се установи, че 
лицето няма собственост, съгласно удостоверение за декларирани данни от 04.02.2011г. на 
Дирекция „МДТ” в Община Враца. 

Ето защо и на основание становище на органите по приходи в Дирекция „МДТ” в 
Община Враца, Общински съвет – Враца прави това мотивирано предложение за 
опрощаване на посочените задължения. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 915: 
ЗА – 26 
ПРОТИВ –  НЯМА 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 915. 
 
22. Отпускане на персонална пенсия на 

Радослав Цветанов Дончев 
ЕГН:0647291866 и Цветан  Цветанов 
Дончев ЕГН:0748111860, с постоянен 
адрес общ.Враца, с.Горно Пещене, ул. 
„Йордан Лютибродски”13 
Докладва: Румен Антов 
Общински съветник 

  

Р Е Ш Е Н И Е  № 916 
 
ОТНОСНО: Отпускане на персонална пенсия на Радослав Цветанов Дончев 

ЕГН:0647291866 и Цветан  Цветанов Дончев ЕГН:0748111860, с постоянен адрес 
общ.Враца, с.Горно Пещене, ул. „Йордан Лютибродски”13 

  
ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ  

 
РЕШИ: 

 
Предлага на Министерския съвет на Република България на основание чл.92 от КСО  

и чл.7 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж да отпусне персонална пенсия на 
Радослав Цветанов Дончев ЕГН:0647291866 и Цветан  Цветанов Дончев ЕГН:0748111860, с 
постоянен адрес общ.Враца, с.Горно Пещене, ул. „Йордан Лютибродски” 13. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 916: 
ЗА – 26: Б.Ничев; В.Стаменов; В.Драганов; В.Лещарска; Вл.Ценов; Д.Димитрова; 
Д.Георгиев; Ем.Пеняшки; К.Семкова; К.Илиев; К.Апостолов; Кр.Богданов; М.Петрова; 
М.Драганов; М.Младенов; Н.Найденова; П.Пешлейски; П.Тодоров; Р.Христов; Р.Антов; 
С.Илчева; Ст.Дамянов; Т.Василева; Цв.Митов; Цв.Димитров и Цв.Върбанова. 
ПРОТИВ –  НЯМА.  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 916. 
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23. 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 

  

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 917 

 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от 

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

 
ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ 

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

взаимодействието му с общинската администрация 

РЕШИ: 
 

 Отпуска еднократна финансова помощ на следните граждани: 
1.Наталия Петрова Петрова, жител на с.Горно Пещене, общ.Враца в размер на 150,00 

лева (сто и петдесет лева). 
2.Илиян Руменов Николов, жител на гр.Враца, ж.к. „Дъбника”, бл.38, вх.А, ап.22 в 

размер на 250,00 лева (двеста и петдесет лева). 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 917: 
ЗА – 25: Б.Ничев; В.Стаменов; В.Драганов; В.Лещарска; Вл.Ценов; Д.Димитрова; 
Д.Георгиев; Ем.Пеняшки; К.Семкова; К.Апостолов; Кр.Богданов; М.Николова; М.Петрова; 
М.Драганов; Н.Найденова; П.Пешлейски; П.Тодоров; Р.Тошева; Р.Христов; Р.Антов; 
Ст.Дамянов; Т.Василева; Цв.Митов; Цв.Димитров и Цв.Върбанова. 
ПРОТИВ –  2: К.Илиев и М.Младенов. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 917. 
 
24. Приемане на Отчет на читалищата от 

Община Враца за изразходваните 
средства по сключени договори с 
Община Враца. 
Докладва: Емил Пеняшки 
Общински съветник 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 918 
 

ОТНОСНО: Приемане на Отчет на 
читалищата от Община Враца за 
изразходваните средства по сключени 
договори с Община Враца 

 
ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ 

 
На основание чл.44, ал.1 и ал.5 от 

ЗМСМА  и в съответствие с чл.22, ал.3 и 
чл.26а, ал.3 от Закона за народните 

читалища (ЗНЧ) 
 

РЕШИ: 
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Приема Отчет на читалищата от Община 
Враца за изразходваните средства по 
сключени договори с Община Враца. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 918: 
ЗА – 26: Б.Ничев; В.Стаменов; В.Драганов; В.Лещарска; Вл.Ценов; Д.Георгиев; 
Ем.Пеняшки; К.Семкова; К.Илиев; К.Апостолов; Кр.Богданов; М.Николова; М.Петрова; 
М.Драганов; М.Младенов; Н.Найденова; П.Пешлейски; П.Тодоров; Р.Тошева; Р.Христов; 
Р.Антов; С.Илчева; Ст.Дамянов; Т.Василева; Цв.Митов и Цв.Върбанова. 
ПРОТИВ –  НЯМА. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1: Цв.Димитров. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 918. 
 
25. Приемане на първо четене Правилник за 

дейността на Фонд „Култура”. 
Докладва: Емил Пеняшки 
Общински съветник 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 919 
 

ОТНОСНО: Приемане Правилник за 
устройство и дейността на Общински 
фонд „Култура” 

 
ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ 

 
На основание чл.44, ал.1 и ал.5 от ЗМСМА, в 

съответствие с чл.36, ал.1 от Закона за 
закрила и развитие на културата и във връзка 

с Решение №873 по Протокол №67 от 
25.01.2011г. Общински съвет – Враца 

 
РЕШИ: 

 
Приема на първо четене Правилник за 
устройство и дейността на Общински фонд 
„Култура”. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 919: 
ЗА – 22 
ПРОТИВ –  НЯМА. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 919. 
 
26. Избор на Комисия за разглеждане на 

предложенията за удостояване със 
звание Почетен гражданин на Враца за 
2011 година и „Наградата на Враца” 
Докладва: Малина Николова 
Председател на ОбС – Враца  
 
Изказаха се: В.Драганов, В.Стаменов, 
П.Тодоров, Ем.Пеняшки, м.Младенов, 
Б.Ничев, М.Николова, С.Илчева, 
Цв.Димитров, Д,Георгиев, Р.Антов и 
Цв.Дамяновска 
 
По време на разискванията се направиха 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 920 
 

ОТНОСНО: Избор на Комисия за 
разглеждане на предложенията за 
удостояване със звание Почетен 
гражданин на Враца за 2011 година и 
„Наградите на Враца” 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание  чл.21, т.23 от ЗМСМА  и 

във връзка с чл.26, чл.42, ал.2 от 
Правилника за символите, празниците и 

наградите на Община Враца 
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следните предложения за формиране на 
Комисията за разглеждане на 
предложенията за удостояване със 
звание Почетен гражданин на Враца за 
2011 година и „Наградата на Враца”: 
1.Предложения за Председател на 
Комисията: 
Д.Георгиев и д-р К.Шахов 
За Председател бе избран д-р К.Шахов 
със следния вот:  
ЗА – 14, 
ПРОТИВ – 3,  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 7. 
2.Предложения за членове на 
Комисията: 
Д.Георгиев, К.Илиев, Б.Банчев, 
М.Младенов – направи отвод, 
Цв.Върбанова, Т.Василева, Вл.Христов, 
М.Николова – направи отвод, В.Шонев, 
Епископ Киприян, Ем.Пеняшки, 
Кр.Богданов, С. Илчева, Р.Антов, 
Р.Христов, Р.Стаменова и Министър 
Цв.Цветанов. 
Предложението Министър Цв.Цветанов 
за член на Комисията се подложи на 
гласуване при следния вот: 
ЗА – 9 
ПРОТИВ – 7 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 5 
Не се прие направеното предложение. 
Направи се предложение за гласуване на 
„анблок” на комисията. Предложението 
се подложи на гласуване и прие със 
следния вот: 
ЗА – 23 
ПРОТИВ – НЯМА 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА 

 
РЕШИ: 

 
Избира комисия за разглеждане на 
предложенията за удостояване със звание 
Почетен гражданин на Враца за 2011 
година и „Наградите на Враца” в следния 
състав:  
Председател: д-р Костадин Шахов – 
Кмет на Община Враца; 
Членове:  
2.Димитър Георгиев – Общински 
съветник и Почетен гражданин на град 
Враца; 
3.Кирил Илиев – Общински съветник; 
4.Борислав Банчев – Общински съветник; 
5.Цветелина Дамяновска – Общински 
съветник; 
6.Владимир Христов – Общински 
съветник ; 
7.Татяна Василева – Общински съветник; 
8.Емил Пеняшки – Общински съветник;  
9.Красимир Богданов – Общински 
съветник;  
10.Румен Антов – Общински съветник; 
11.Румен Христов– Общински съветник;  
12.Соня Илчева – Общински съветник; 
13.Траянополски епископ Киприян; 
14.Росица Стаменова – Почетен 
гражданин на град Враца и Гл.експерт в 
Министерство на физическото 
възпитание и спорта за Враца, Видин и 
Монтана; 
15.Виктор Шонев – Общественик, 
носител на Наградата на Враца. 
 

 
ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ № 920: 
ЗА – 25 
ПРОТИВ –  НЯМА 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 920. 
 
27. Промяна във финансирането и 

собствеността на Професионална 
гимназия по лека промишленост и 
услуги „Мито Орозов” – Враца. 
Преобразуване на Професионална 
гимназия по лека промишленост и 
услуги „Мито Орозов” – Враца и 
Професионална гимназия по 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 921 
 

ОТНОСНО: Промяна във 
финансирането и собствеността на 
Професионална гимназия по лека 
промишленост и услуги „Мито 
Орозов” – Враца. Преобразуване на 
Професионална гимназия по лека 
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строителство и архитектура – Враца в 
Професионална гимназия „Димитраки 
Хаджитошин” – Враца 
Докладва: Малина Николова 
Председател на ОбС – Враца  
 
Изказаха се: М.Николова, Ем.Пеняшки, 
Кр.Богданов, Р.Тошева, Цв.Димитров, 
М.Младенов, Цв.Дамяновска, С.Илчева, 
В.Драганов, К.Илиев, М.Лазарова и 
Т.Владимирова 
 
По време на разискванията вносителят 
оттегли докладната записка и проекта за 
решение.  

промишленост и услуги „Мито 
Орозов” – Враца и Професионална 
гимназия по строителство и 
архитектура – Враца в Професионална 
гимназия „Димитраки Хаджитошин” – 
Враца 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
РЕШИ: 

 
 

Оттегли докладната записка и проекта за 
решение. 
 

 
28. Удължаване срока на ликвидация на 

„Стоматологичен център – І” ЕООД /в 
ликвидация/ – Враца 
Докладва: Малина Николова 
Председател на ОбС – Враца  
 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 922 
 

ОТНОСНО: Удължаване срока на 
ликвидация на „Стоматологичен център – 
І” ЕООД /в ликвидация/ – Враца 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, 

чл. 266, ал. 2  от ТЗ 
 

РЕШИ: 
 

1.Удължава срока на ликвидация на 
„Стоматологичен център – І” ЕООД /в 
ликвидация/ – Враца  до 31.12.2011 година. 
2.Възлага на ликвидатора на дружеството да 
извърши необходимите действия по 
регистрация на настоящото решение в 
Търговския регистър при Агенция по 
вписванията. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 922: 
ЗА – 25: Б.Ничев; В.Стаменов; В.Драганов; В.Лещарска; Вл.Ценов; Д.Георгиев; 
Ем.Георгиев; Ем.Пеняшки; К.Семкова; К.Илиев; К.Апостолов; Кр.Богданов; М.Николова; 
М.Петрова; М.Драганов; М.Младенов; П.Пешлейски; П.Тодоров; Р.Тошева; Р.Христов; 
Р.Антов; С.Илчева; Ст.Дамянов; Т.Василева и Цв.Митов. 
ПРОТИВ –  1: Н.Найденова. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1: В.Атанасов. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 922. 
 
29. Отчет за изпълнение на „Програма за 

опазване на околната среда” и 
„Програма за управление на дейностите 
по отпадъците” за 2010г. 
Докладва: д-р Костадин Шахов 
Кмет на Община Враца  

 Р Е Ш Е Н И Е  № 923 
 

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на 
Програма за опазване на околната среда 
и Програма за управление на дейностите 
по отпадъците за 2010 година. 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
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На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 

ал.1, т.13 и т.23 от ЗМСМА и при мотиви, 
подробно изложени в докладна записка 

 
РЕШИ: 

 
Приема отчета за изпълнение на мерките по 
Програма за опазване на околната среда и 
Програма за управление на отпадъците за 
2010 година. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 923: 
ЗА – 19 
ПРОТИВ –  НЯМА 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 923. 
 
30. Провеждане на търг за отдаване под 

наем на общински имоти за разполагане 
на рекламно-информационни елементи 
по одобрена схема от Гл. архитект 
Докладва: инж.Петя Аврамова 
Зам.кмет на Община Враца 
 
Изказаха се: д-р к.Шахов, 
инж.П.Аврамова, Ем.Пеняшки, Р.Антов, 
и М.Младенов 

  

Р Е Ш Е Н И Е  № 924 
 
ОТНОСНО: Провеждане на търг за отдаване под наем на общински имоти за 

разполагане на рекламно-информационни елементи (РИЕ) по одобрена схема от Гл. 
архитект на Община Враца 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинската собственост, предвид изготвена и 
одобрена от Гл.архитект на Община Враца схема за разполагане на рекламно-

информационни елементи (РИЕ) и при мотиви, подробно изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
 

1.Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терени за 
разполагане на рекламно-информационни елементи (РИЕ) за срок до пет години по 
одобрената от Гл.архитект на Община Враца схема и при цена съгласно Приложение №2 от 
Тарифата за определяне на началния размер на месечния наем за един кв.метър рекламна 
площ (приета с Решение № 40 по Протокол № 7/11.02.2008 на ОбС – Враца). 

2.Възлага на Кмета на Община Враца да извърши процедурата по провеждането на 
търга. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 924: 
ЗА – 23: В.Стаменов; В.Атанасов; Д.Георгиев; Ем.Георгиев; Ем.Пеняшки; К.Семкова; 
К.Илиев; К.Апостолов; Кр.Богданов; М.Николова; М.Петрова; М.Драганов; М.Младенов; 
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П.Пешлейски; П.Тодоров; Пл.Димитров; Р.Тошева; Р.Христов; Р.Антов; С.Илчева; 
Ст.Дамянов; Т.Василева и Цв.Митов. 
ПРОТИВ –  НЯМА.  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 4: Б.Ничев; В.Драганов; В.Лещарска и Цв.Върбанова 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 924. 
 
31. Вземане на решение за оказване на 

финансово съдействие от страна на 
Общински съвет – Враца на общинско 
дружество „Център за кожно-
венерически заболявания” – Враца 
ЕООД (ЦКВЗ) чрез предоставяне на 
безлихвен заем 
Докладва: д-р Петко Пешлейски 
Общински съветник 
 
Изказаха се: Ани Василева, 
К.Апостолов, К.Илиев, Пл.Димитров, 
В.Атанасов, М.Младенов, Кр.Богданов и 
д-р Томов 

  

Р Е Ш Е Н И Е  № 925 
 
ОТНОСНО: Вземане на решение за оказване на финансово съдействие от страна 

на Общински съвет – Враца на Общинско дружество „Център за кожно-венерически 
заболявания” – Враца ЕООД (ЦКВЗ) чрез предоставяне на безлихвен заем 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.2, вр.чл.21, ал.1 , т.6 от ЗМСМА, вр.чл.16 от Наредбата за съставяне, 

изпълнение и отчитане на общинския бюджет, приет от ОбС – Враца и при мотиви, 
подробно изложени в докладната записка 

 
РЕШИ: 

 
1.Предоставя на търговско дружество изцяло собственост на Община Враца „Център 

за кожно-венерически заболявания” – Враца ЕООД (ЦКВЗ) безлихвен заем за текущи 
разходи в размер на 60 000 лева /шестдесет хиляди лева/, платими на дружеството чрез 
неговия Управител в срок до 15.04.2011г. от Бюджета на Община Враца за 2011 година от 
местна дейност „Други дейности по икономиката”. Приема промени в разходната и 
приходната част на бюджета, както следва:   

- Намаление на кредита в местна дейност „Други дейности по икономиката” с 60 000 
лева, в това число §1040 – 30 000 лева и §1092 – 30 000 лева.  

- В приходната част на бюджета, „Общинска отговорност” отразени със знак минус 
60 000 лева по §7201 „Предоставени средства по временна финансова помощ”. 
 2.Средствата по т.1 от настоящето решение се предоставят за изплащане на 
задължения на дружеството. 
 3. Срок за връщане на заема – 25.12.2011 година. 
 4. Задължава Управителя на „Център за кожно-венерически заболявания” – Враца 
ЕООД (ЦКВЗ) да представя в Общински съвет –Враца, чрез неговия Председател 
документи, доказващи направените разходи. 
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ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 925: 
ЗА – 25: Б.Ничев; В.Стаменов; В.Атанасов; В.Драганов; В.Лещарска; Д.Георгиев; 
Ем.Пеняшки; К.Семкова; К.Апостолов; Кр.Богданов; М.Николова; М.Петрова; М.Драганов; 
М.Младенов; П.Пешлейски; П.Тодоров; Пл.Димитров, Р.Тошева; Р.Христов; Р.Антов; 
С.Илчева; Ст.Дамянов; Т.Василева; Цв.Митов и Цв.Върбанова. 
ПРОТИВ –  НЯМА. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 925. 
 
32. Упълномощаване на представител на 

Община Враца за участие в редовно 
заседание на Общото събрание на 
акционерите в „ЕКОПРОЕКТ” ООД – 
Враца 
Докладва: Малина Николова 
Председател на ОбС – Враца 
 
Изказаха се: д-р К.Шахов, М.Младенов 
и Р.Антов 
 
 
По време на дебатите се направиха 
следните предложения за допълнение и 
изменение на проекта за решение:  
 
1.Относно определяне начина на 
гласуване: По т.2.1 и т.2.2 да се вземе 
решение на гласуване на място. 
Предложението се подложи на 
гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 17 
ПРОТИВ – НЯМА 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА. 
 
2.Относно определяне начина на 
гласуване: Да се вземе решение за 
гласуване на място за всички под точки 
на т.2,  не само за т.2.1 и т.2.2. 
Предложението се подложи на 
гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 18 
ПРОТИВ – 1 
ВТЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1. 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 926 
 

ОТНОСНО: Упълномощаване на 
представител на Община Враца за участие 
в редовно заседание на Общото събрание 
на съдружниците в „ЕКОПРОЕКТ” ООД 
– Враца 
     

ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.1, т.9  от ЗМСМА, 
чл.226 от Търговския закон, чл.22 и чл.25 от 
Наредбата  за реда за упражняване правата 

на собственост на Община Враца в 
търговските дружества на Общински съвет – 

Враца, Покана № 2600-556/23.03.2011г. за 
редовно Общо събрание на съдружниците в 

„ЕКОПРОЕКТ” ООД – Враца 
 

РЕШИ: 
 

1.Упълномощава г-жа Малина Николова – 
Председател на Общински съвет – Враца да 
представлява Община Враца на свиканото 
редовно заседание на Общото събрание на 
съдружниците в „ЕКОПРОЕКТ” ООД – 
Враца. 
2.Определя следния начин на гласуване на 
упълномощеното лице: 
2.1. По т.1 от дневния ред: Отчет на 
управителя за дейността на дружеството за 
2010г. – да вземе решение за гласуване на 
място. 
2.2. По т.2 от дневния ред: Приемане и 
одобряване Годишен финансов отчет на 
дружеството за 2010г. – да вземе решение за 
гласуване на място. 
2.3. По т.3 от дневния ред: Освобождаване на 
управителя от отговорност за дейността му 
като такъв през 2010г. – да вземе решение за 
гласуване на място. 
 2.4. По т.4 от дневния ред: Представяне на 
годишния доклад за дейностите, за които е 
предоставено комплексно разрешително – да 
вземе решение за гласуване на място. 
2.5. По т.5 от дневния ред: Вземане на 
решение за разпределяне на печалбата за 
2010г. – да вземе решение за гласуване на 
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място. 
3.Възлага на упълномощеното лице да 
представи  в Общински съвет – Враца в 7-
дневен срок от провеждане на Общото 
събрание протокол от същото. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 926: 
ЗА – 22 
ПРОТИВ –  НЯМА 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 926. 
 
33. Разни. 

М.Николова: Призова общинските 
съветници се включат и да участват в 
инициативата на СОУ „Васил Кънчов” 
за набиране на средства за изработване 
на паметник на Васил Кънчов. Покани 
също и Общинска администрация да се 
присъедини към инициативата. 
М.Младенов: Относно постъпило 
писмо-покана за присъединяване на 
общинските съветници в Националната 
асоциация на общинските съветници 
(НАОС): Направи предложение – 
писмото да се внесе за разглеждане в 
общинския съвет или в председателския 
съвет. 

  

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

18,15 часа. 
 
 

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


