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П Р О Т О К О Л   № 67 

 

 Днес 25.01.2011 година от 11,00 часа се проведе редовно заседание на Общински 

съвет – Враца. 
 Присъстваха 34 общински съветници.  

 Отсъства: Ил.Костов, Н.Найденова и М.Николова 
Председателят на Общинския съвет – г-жа Малина Николова отсъства от 

заседанието на ОбС – Враца. Съгласно чл.17, ал.3, т.3 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, функцията на Председателстващ заседанието изпълни Бойко 

Борисов Ничев – Заместник-председател на ОбС – Враца.  
Председателстващият 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. 

 Председателстващият заседанието на общинския съвет – г-н Бойко Ничев даде 
думата за разисквания и предложения по проекта за дневен ред.  

 

Направени бяха следните предложения за изменение на проекта за дневен ред: 

1.Да се включат в дневният ред Докладна записка относно: Ползване на добит 
дървен материал /топола/ в кметство с.Бели извор и Докладна записка относно: 

Предоставяне от общинските съветници на средства за финансово подпомагане на 
социално слаби лица. 
 2.Да се включи в дневния ред Докладна записка относно: Резултатите от проверка 
извършена от временна анкетна комисия на основание   Решение № 858 по Протокол № 

66 от 28.12.2010г. на Общински съвет Враца 
 3.Да се включат за разглеждане Докладна записка относно: Предварително 

съгласие за промяна предназначението на поземлен имот – публична общинска 
собственост във връзка с инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаично 

съоръжение и Докладна записка относно: Откриване процедура по изготвяне правен, 

финансово-икономически, социален и екологичен анализ на имот, публична общинска 
собственост, находящ се на територията на град Враца 
 4. Да се включи в дневния ред Докладна записка относно: Съгласие за участие в 
Проект „Красива България – 2011” с обект „Преустройство и пристройка към 

съществуваща сграда с обществено обслужващо предназначение, с.Згориград, община 
Враца, УПИ ХХІІІ, кв.28” . 

 

 Направено бяха следните предложения: 
1.Да не се включат в дневния ред допълнително предложените докладни записки с 

изключение на Докладна записка относно: Резултатите от проверка извършена от 
временна анкетна комисия на основание Решение № 858 по Протокол № 66 от 28.12.2010г. 
на Общински съвет Враца и Докладна записка относно: Съгласие за участие в Проект 
„Красива България – 2011” с обект „Преустройство и пристройка към съществуваща 
сграда с обществено обслужващо предназначение, с.Згориград, община Враца, УПИ 

ХХІІІ, кв.28” 

 

 Предложението бе подложено на гласуване и прието със следния вот: 
ЗА – 12; 

ПРОТИВ – 2; 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 10. 

 

 2.Да остане за разглеждане и Доклада записка относно: Предварително съгласие 
за промяна предназначението на поземлен имот – публична общинска собственост във 
връзка с инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаично съоръжение.  
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Предложението бе подложено на гласуване и прието със следния вот: 
ЗА – 23; 

ПРОТИВ – 2; 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2. 

 

Вносителят на Докладна записка относно: Ползване на добит дървен материал 

/топола/ в кметство с.Бели извор и Докладна записка относно: Предоставяне от 
общинските съветници на средства за финансово подпомагане на социално слаби лица 
Кирил Илиев – общински съветник оттегли докладните записки до следващо заседание на 
общинския съвет. 

 

След проведените разисквания, общинският съвет реши заседанието да протече при 

следния дневен ред:  

 

1.Питания. 
2.Приемане План–сметка на приходите и разходите за поддържане на чистотата, 

сметосъбирането и сметоизвозването за Община Враца и определяне на размера за такса 
битови отпадъци в Община Враца през 2011г.  

Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
3.Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

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

Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
4.Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне на местните 

данъци през 2011г. на територията на Община Враца. 
       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
5.Утвърждаване на Ботевски организационен комитет за 2011г. 
       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
6.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/. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
7. Отчет за дейността на  Общинска администрация - Враца за периода 01.07.2010 г. 

- 31.12.2010 г. 
       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
8.Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Враца за второто 

полугодие на 2010 година     Докладва: Малина Николова 
       Председател на ОбС – Враца  
9.Приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за приватизация и 

следприватизационен контрол за 2010г.,  Програма за приватизация и 

следприватизационен контрол за 2011г., План-сметка за разходите на Специализирано 

звено за приватизация към Общински съвет - Враца за 2011г., съгласно чл.10, ал.1, т.1 от 
ЗПСК 

       Докладва: Мария Петрова 
       Общински съветник 
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10.Утвърждаване на Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по 

квотата на Община Враца (за осъществяване на обществен превоз на пътници)  и 

възлагане на превозите чрез конкурс. 
Докладва: инж.Петя Аврамова 
Зам.кмет на Община Враца 

11.Предложение за сключване на споразумение за сътрудничество между Областна 
администрация Монтана, Областна администрация Враца, Община Враца и Община 
Георги Дамяново за подготовка и последваща реализация на съвместен проект: 
„Подобряване на публичното управление на местно и регионално ниво чрез обмен на 
добри европейски практики” по бюджетна линия BG051PO002/10/1.6.-02, подприоритет 
1.6. „Транснационално и между регионално сътрудничество”, приоритетна ос 1. „Добро 

управление” на Оперативна Програма „Административен Капацитет” 

       Докладва: Ани Василева 
       Зам.кмет на Община Враца 
12.Съгласие за участие в Проект „Подкрепа за създаване и промотиране на 

иновативни културни събития” по Програма „Регионално развитие” на МРРБ, 

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална 
инфраструктура” 

       Докладва: Ани Василева 
       Зам.кмет на Община Враца 
13.Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги  в община 

Враца 2011 – 2015г. 
       Докладва: д-р Михаил Шарков 
       Зам.кмет на Община Враца 
14.Приемане на Начален ликвидационен баланс, Доклад, поясняващ началния 

ликвидационен баланс и Програма за ликвидация на „Обредни дейности”ЕООД – Враца /в 
ликвидация/ 

       Докладва: Малина Николова 
       Председател на ОбС – Враца  
15.Създаване на общински фонд „Култура” 

       Докладва: Емил Пеняшки  

       Общински съветник 

16.Съгласие за участие в Проект „Красива България – 2011” с обект 
„Преустройство и пристройка към съществуваща сграда с обществено обслужващо 

предназначение, с.Згориград, община Враца, УПИ ХХІІІ, кв.28” 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
17.Предварително съгласие за промяна предназначението на поземлен имот – 

публична общинска собственост във връзка с инвестиционно намерение за изграждане на 
фотоволтаично съоръжение. 

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

18. Резултатите от проверка извършена от временна анкетна комисия на основание   
Решение № 858 по Протокол № 66 от 28.12.2010г. на Общински съвет Враца 

       Докладва: Красимир Богданов 
       Общински съветник 

19.Разни. 

 

Дневния ред беше приет със следния вот:  
ГЛАСУВАЛИ: 

ЗА – 26; 

ПРОТИВ – НЯМА; 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА. 
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След станалите разисквания Общински съвет взе следните решения:  
 

1. Питания. 
Д-р К.Шахов отговори на питания 
поставени общински съветници. 

 

Бяха отправени следните питания: 
 

В.Драганов: 1.Относно заемообразно 

предоставяне на  60 000 лева от 
приватизацията на тогавашния Кмет на 
общината за покриване на извършени, 

но неразплатени разходи е общинския 
специален фонд за инвестиционни 

цели: Върнати ли са тези средства в 
срок и дали изобщо са върнати? Ако не 
са, къде са отишли тези 60 000 лв.?  

2.Относно два поети ангажимента 
относно поставени въпроси през 2010г.: 
1. В Капиталова програма бяха 
предвидени средства в размер на 8 300 

лв. за ремонт на пенсионерски клуб в 
кв.Бистец /бивш диетичен стол/. Тъй 

като средствата не са достатъчни за 
цялостен ремонт, намериха се добри 

хора, които помогнаха да изградим 

преддверието, тоалетна, сервизно 

помещение и стъпалата в размер на 
8 000 лв., но остана за изпълнение 
обещаното от общината. за съжаление 
това и до сега не е изпълнено. 2. Във 
връзка с Ваш отговор на мое 
предложение от 30.09.2010г. относно 

необходимостта от ремонт на уширение 
на ул. „Околчица’, ж.к. „Дъбника”, 

между бл.147 и у-ще „Н.Войводов”, 

където има сериозно пропадане на 
около13 кв.м. на пътна настилка, че 
този участък ще бъде отремонтиран 

незабавно, същият този участък не е 
докоснат и до момента. 
Ем.Георгиев: Относно разходвани 

средства от общинския бюджет § 53 

към 31.12.2010г. са заплатени 246 431 

лв. за проектиране: 1.Защо съществуват 
проектантски услуги платени през 
2010г., а строежите са  завършени 

преди няколко години, като Проект 
„Пристройка Кметство с.Нефела – 4 150 

лв.”, Проект „Четвъртокласна пътна 
мрежа – 10 000 лв.”? 2.Защо е 
проектирана седалкова въжена линия с 
Згориград за 14 400 лв. от фирма 
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„Тобо” ООД – София,  същата фирма е 
получила и 24 000 лв. за техническа 
експертиза за въжена линия с. 
Згориград? 3.Необходимо ли е при 

наличие на отдел „Строителство” в 
общината да се плаща на консултантски 

фирми от гр.София по 1 800 лв. 
ежемесечно от м.Март до м.Декември 

2010г.? 4.Колко средства са разходвани 

от Община Враца за консултантски 

услуги и кои са фирмите и лицата по 

договорите? 5.Да ми бъде представена 
информация за допълнителните 
възнаграждения на лица работещи в 
Общинска администрация и Общински 

съветници по проекти. 

Кр.Богданов: Относно подлезите в 
гр.Враца: 1.Кой стопанисва подлезите в 
гр.Враца? 2.нормално ли е, 
ремонтирани преди две години подлези 

да са в безобразно състояние? 

В.Стаменов: Относно бъдещето на 
военното поделение и прилежащата му 

територия: 1.Имате ли виждания в 
Общинска администрация – Враца и 

лично Вие за развитие на тази даденост 
до една модерна съобразена със 
световните иновационни практики 

среда? 2.Какви мерки за охрана на 
съществуващият сграден фонд и 

технически съоръжения ще предприеме 
общината за опазването им? 

М.Драганов: Относно пожар на ул. 

„Вардар” 29: 1.Кога ще бъде почистен 

имота? 2. Кой е виновен за престъпно 

дългото време на бездействие от 
Община Враца? 3.Ще има ли наказани? 

К.Илиев: 1.Относно снегопочистването 

в с.Бели извор: Защо след като сте 
превели 300 лв. на Кмета на Бели Извор 

той не чисти снега? 

2.Относно провеждането на конкурс 
„мис Ученичка”: 1.Колко пари преведе 
общината за това? 2. Каква е 
възпитателната цел на това?  

М.Младенов: Относно изградена 
безплатна „Жълта зона” в гр.София: Ще 
обсъдите ли и ще предприемете ли 

челния опит на гр.София? Ще ни 

запознаете ли с евентуална възможност 
за въвеждане на такава „Жълта зона” в 
гр.Враца? 
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2. Приемане План–сметка на приходите и 

разходите за поддържане на чистотата, 
сметосъбирането и сметоизвозването за 
Община Враца и определяне на размера 
за такса битови отпадъци в Община 
Враца през 2011г.  
Докладва: д-р Костадин Шахов 
Кмет на Община Враца 
Изказаха се: д-р Костадин Шахов,  
инж. Петя Аврамова, Ани Василева, 
К.Апостолов, М.Младенов, Т.Василева, 
Цв.Димитров, В.Атанасов, Б.Банчев, 
К.Илиев, Вл.Христов, Р.Антов, 
С.Илчева, В.Драганов,  Ем.Пеняшки, 

Д.Димитрова и З.Иванова 
По време на разискванията бяха 
направени следните предложения за 
изменение и допълнение на проекта за 
решение: 
от ПК по финанси и бюджет: 
1.В План-сметката стойността на частта 
„машинно метене” да се увеличи с 
40 000 лева и стойността на частта 
„зимно машинно почистване” да се 
увеличи с 80 000 лева, като резерва на 
непредвидените разходи в План-

сметката, като от 200 000 лева се 
намали на 80 000 лева. 
2.Да отпаднат т.2 и т.4 от проекта за 
решение като същите следва да се 
разгледат във следващата точка от 
дневния ред - Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за 
определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги  и 

права на територията на Община Враца.  
от Цв.Димитров: 
3.Размера на таксата ТБО за 
нежилищните имоти в т.2 и т.4 от 
проекта за решение 8,5%о да се намали 

на 7,5%о за сметка на резерва на 
непредвидените разходи в План-

сметката, като от 200 000 лева се 
намали на 55 000 лева. 
Предложението бе подложено на 
гласуване и прието със следния вот: 
ЗА – 15, 

ПРОТИВ – 4, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 10. 

Беше внесено разяснение, че 
намаляването на таксата ТБО за 
нежилищните имоти в т.2 и т.4 от 
проекта за решение 8,5%о да се намали 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 860 

 

ОТНОСНО: Приемане План–сметка 
на приходите и разходите за 
поддържане на чистотата, 
сметосъбирането и сметоизвозването 
за Община Враца и определяне на 
размера за такса битови отпадъци в 
Община Враца през 2011 г. 
                                     

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

На основание чл.21, ал.2 от 
ЗМСМА, във връзка с чл.66, ал.1 от 
Закона за местните данъци и такси, 

Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и 

цени на услуги и права на територията на 
Община Враца, Заповед 

№2112/29.10.2010 г. на кмета на Община 
Враца и при мотиви подробно изложени 

в докладната записка 
 

РЕШИ: 

 

1.Приема План – сметка на приходите и 

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

(ЗМДТ) за Община Враца през 2011 г., 
съгласно Приложение № 1. 

2.Определя единични цени на съдове за 
гр. Враца при еднократно 

транспортиране до Регионалното депо за 
ТБО, както следва: 
• За 1 брой контейнер с обем  4 м³  

- 26 пъти/годишно  2 132 лева. 
- 52 пъти/годишно  4 264 лева. 
- 104 пъти/годишно  8 528 лева 

• За 1 брой контейнер тип 

„Бобър” с обем 1,1 м³ - 

- 26пъти/годишно  780 лева. 
- 52 пъти/годишно  1 560 лева. 
- 104 пъти/годишно  3 120 лева 

• за 1 брой кофа тип „Кука” с 
обем 0,11 м³ - 

- 26 пъти/годишно  156 лева. 
- 52 пъти/годишно  312 лева 

      - 104 пъти/годишно  624 лева 
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на 7,5%о не е равна на посоченото от г-
н Цв.Димитров намаление в резерва на 
План-сметката в размер на 145 000 лева. 
Цитира се по-голяма сума в размер на 
400 000 лева. 
Бе направено предложение за 
прегласуване на всички предложения и 

цялостното гласуване, тъй като поради 

техническа грешка не бе подложено на 
гласуване второто предложение за 
изменение и допълнение на проекта за 
решение, направено от ПК по финанси 

и бюджет. 
Предложения направени от ПК по 

финанси и бюджет: 
1.В План-сметката стойността на частта 
„машинно метене” да се увеличи с 
40 000 лева и стойността на частта 
„зимно машинно почистване” да се 
увеличи с 80 000 лева, като резерва на 
непредвидените разходи в План-

сметката от 200 000 лева се намали на 
80 000 лева. 
Предложението бе подложено на 
гласуване и прието със следния  вот: 
ЗА – 14, 

ПРОТИВ – 2, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 9. 

2.Да отпаднат т.2 и т.4 от проекта за 
решение като същите следва да се 
разгледат във следващата точка от 
дневния ред - Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за 
определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги  и 

права на територията на Община Враца. 
Предложението бе подложено на 
гласуване и прието със следния  вот: 
ЗА – 18, 

ПРОТИВ – 1, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 7. 

Предложение направено от 
Цв.Димитров със внесена следната 
корекция в него: 

Резерва на непредвидените разходи в 
План-сметката се намали от 200 000 

лева на 29 500 лева. 
Предложението бе подложено на 
гласуване при следния вот: 
ЗА – 10, 

ПРОТИВ – 9, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 7. 

Не се прие направеното предложение. 
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План – сметка по чл. 66,ал.1 от ЗМДТ за 2011 г      приложение 1  

Наименование на разходите Заложено по договор 

корекция на сумите 

по договора с 

отчетена 

инфлация за 

2007,2008,2009 

Разход за 

2010г 

корекция в 

стойността 

с 4,5% 

инфлация за 

2010г. 

План сметка за 2011 г. 

  с ДДС без ДДС с ДДС с ДДС   без ДДС 
ДДС от 

общината 
ОБЩО 

За дейността поддържане на съдове за ТБО 58 838,40   73 631,39 79 144,65 76 944,80 64 120,67   76 944,80 

За дейността събиране и извозване на битови 
отпадъци 520 719,60 433 933,00 651 637,51 917 983,61 680 961,20 567 467,67 113 493,53 680 961,20 

За дейността допустими технологични операции по 
събиране и транспортиране на ТБО от 
специализирани съдове 65 736,00 54 780,00 82 263,17 94 159,26 85 965,01 71 637,51 14 327,50 85 965,01 

За дейността почистване на уличните платна, площадите, алеите, паркови и други територии предназначени за общ. 
ползване в, т.ч.:         

- ръчно лятно почистване 147 102,00   184 085,99 197 951,54 192 369,86 160 308,21   192 369,86 

- ръчно зимно почистване 138 098,40   172 818,73 173 130,96 180 595,57 150 496,31   180 595,57 

- машинно метене 35 289,60   44 162,02 47 488,24 46 149,31 71791.09   86 149,31 

- почистване на зелени площи за общ.предназначение               310 000,00 

За дейността допустими технологични операции по почистване на улици и обществени места, в т.ч. :         

- машинно миене 85 020,00   106 395,50 86 654,10 111 183,30 92 652,75   161 183,30 

- зимно машинно почистване 333 770,40   417 686,05 521 812,51 436 481,92 430401,60   516 481,92 

За дейността допълнителни операции и изисквания 11 512,80   14 407,32 8 108,21 15 055,65 12 546,37   15 055,65 

Всичко по договор № 81 от 14.07.2006 г. 1 396 087,20   1 747 087,67 2 126 433,08 1 825 706,61 1 521 422,18   2 185 706,61 

По Договор № У-196 от 06.08.2010 г. “Екопроект” ООД   515 000,00   530 596,92   515 000,00 103 000,00 618 000,00 

Oтчисления по чл.71е от ЗУО       
    

42 500,00  
51 000,00 

За експлоатация на сепарираща инсталация           83 333,33   100 000,00 

Всичко        530 596,92   640 833,33   769 000,00 

Съдове за съхранение на битови отпадъци       56 803,00   100 000,00   120 000,00 

Административно обслужване на такса за БО       50 000,00 
  

33 333,33   
40 000,00 

Проектиране и строителен надзор       4 840,00 
  

83 333,33   
100 000,00 

Резерв за непредвидени разходи при реализация на 
дейностите по т. 1, 2, 3 и 4 на чл.66, ал.1.       

    
66666.67   

80 000,00 

Всичко за дейността       2 768 673,00 1 825 706,61 2 545 588,84 230 821,04 3 414 706,61 
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ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ № 860: 

ЗА – 15: Б.Ничев;  Б.Банчев; В.Стаменов; В.Драганов: В.Лещарска; Вл.Ценов; Д.Георгиев; 
Ем.Пеняшки; Кр.Богданов; М.Драганов; М.Младенов; П.Тодоров; Р.Тошева; Цв.Димитров 
и Цв.Върбанова.   
ПРОТИВ –  11: Вл.Христов; Д.Димитрова; К.Семкова; К.Беков; К.Апостолов; М.Петрова; 
П.Пешлейски; Р.Христов; С.Илчева; Т.Василева и Ц.Митов. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 7: В.Атанасов; К.Илиев; М.Ангелова; М.Калистратов; 
Пл.Димитров; Р.Антов и Ст.Дамянов. 
НЕ СЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ № 860. 

 

ПРЕГЛАСУВАНЕ: 

 

ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ № 860: 

ЗА – 20: Б.Ничев;  В.Стаменов; В.Атанасов; Вл.Ценов; Д.Димитрова; К.Семкова; К.Илиев; 
К.Беков; К.Апостолов; Кр.Богданов; М.Петрова; М.Ангелова; М.Калистратов; 
П.Пешлейски; П.Тодоров; Р.Христов; С.Илчева; Ст.Дамянов; Т.Василева и Ц.Митов.  
ПРОТИВ –  1: М.Младенов;  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 6: В.Драганов: В.Лещарска; М.Драганов; Р.Тошева; Цв.Димитров и 

Цв.Върбанова.    
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 860. 

 

3. Наредба за изменение и допълнение на 
Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и 

цени на услуги  и права на територията 
на Община Враца  
Докладва: д-р Костадин Шахов 
Кмет на Община Враца 
 

Изказаха се: д-р Костадин Шахов,  
д-р М.Шарков, Вл.Христов, К.Илиев, 
В.Атанасов, Кр.Богданов, Ем.Пеняшки, 

М.Калистратов, Р.Антов, Цв.Димитров, 
М.Младенов, м.Ангелова и М.Тонашка 
 

При представяне на докладната записка 
и проекта за решение вносителя 
направи следното предложение: 
В докладната записка в чл.22, ал.1 т.3 

да отпадне и съответно в проекта за 
решение са създаде нов § 19а. с текста: 
„Отменя т. 3  на чл. 22, ал.1”. 

 

По време на дебатите бяха направени 

следните предложения за изменение и 

допълнение на проекта за решение: 
 

1.В чл.39, ал.1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги  и 

права на територията на Община Враца 
да има само обикновена и бърза такса 
на услугите, експресната – да отпадне, 
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като бързата да се изготвя до 2 часа 
вместо за 1 ден. 

Предложението беше подложено на 
гласуване и прието със следния вот: 
ЗА – 23, 

ПРОТИВ – НЯМА, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1. 

 

2.В §40 от проекта за решение да се 
добави нова т.33 с текст:  
„Такса за социално погребение                                                                 
154.00 лв. ” 

Предложението беше подложено на 
гласуване и прието със следния вот: 
ЗА – 21, 

ПРОТИВ – НЯМА, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2. 

 

3.В §42 от проекта за решение да се 
добави нова т.6 с текст: 
 „Такса за ползване на тенискорт: 
- открит                         8 лв./час на корт 
- закрит   15 лв./час на корт” 

Предложението беше подложено на 
гласуване и прието със следния вот: 
ЗА – 24, 

ПРОТИВ – НЯМА, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА. 

 

4.Размера на таксата ТБО за 
нежилищните имоти в гр.Враца 8,5%о 

да се намали на 7,5%о, като съответно 

се намали и „почистване на територии 

за обществено ползване” от 4,25%о на 
3,25%о и за нежилищните имоти в 
селата от Община Враца – 8,5%о да се 
намали на 7,5%о, като съответно се 
намали и „събиране и извозване на 
битови отпадъци” от 4,25%о на 3,25%о. 

Предложението беше подложено на 
гласуване при следния вот; 
ЗА – 5, 

ПРОТИВ – 11, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 6. 

Не се прие направеното предложение. 
 

5.В §16 от проекта за решение да се 
добави текста: 
„както и конкретните промили както 

следва: 
1.За гр. Враца: 
 А. За жилищни имоти на физически, 

юридически лица и еднолични 
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търговци върху данъчната оценка на 
недвижимите имоти –  

2.50 %о, в т.ч.: 

- събиране и извозване на битови 

отпадъци –                     0.75 %о, 

- поддръжка, експлоатация и 

мониторинг на депо за БО– 0.50 %о  

- почистване на територии за 
обществено ползване -         1.25 %о.  

Б. За нежилищни имоти на физически 

лица върху данъчната оценка  на 
недвижимите имоти  и юридическите 
лица по отчетната стойност на имотите 
-   8.50 %о, в т.ч. 

- събиране и извозване на битови 

отпадъци –                      2.55 %о, 

- поддръжка, експлоатация и 

мониторинг на депо за БО–  1.70 %о  

- почистване на територии за 
обществено ползване -          4.25 %о.    

2. За селата от община Враца 
А. За жилищни имоти на физически, 

юридически лица и еднолични 

търговци върху данъчната оценка на 
недвижимите имоти – 2.50 %о, в т.ч.: 

- събиране и извозване на битови 

отпадъци –                       1.25%о, 

- поддръжка, експлоатация и 

мониторинг на депо за БО–   1.00%о  

- почистване на територии за 
обществено ползване -           0.25%о.   

Б. За нежилищни имоти на физически 

лица върху данъчната оценка  на 
недвижимите имоти  и юридическите 
лица по отчетната стойност на имотите 
-      8.50  %о, в т.ч. 

- събиране и извозване на битови 

отпадъци –                       4.25%о, 

- поддръжка, експлоатация и 

мониторинг на депо за ТБО–3.40%о  

- почистване на територии за 
обществено ползване -          0.85%о.    

Предложението беше подложено на 
гласуване и прието със следния вот: 
ЗА – 22, 

ПРОТИВ – НЯМА, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 4. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 861 

 

ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги  и права на територията на 
Община Враца. 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

 

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

РЕШИ: 

 

 Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги  и права на територията на Община 
Враца(Приета с Решение № 226/06.03.2003 г. на ОбС Враца, изм. и доп. с Решение № 

260/03.07.2003 г. на ОбС Враца, изм. и доп. с Решение №25/03.02.2004 г на ОбС Враца., 

изм. и доп. с Решение № 44/17.03.2004 г на ОбС Враца., изм. и доп. с Решение 

№135/26.11.2004 г. на ОбС Враца, изм. и доп. с Решение № 169/24.03.2005 г. на ОбС 

Враца, изм. и доп. с Решение № 170 / 24.03.2005 г. на ОбС Враца, изм. и доп. с Решение 

№349/25.05.2006г. на ОбС Враца, изм. и доп. с Решение № 425/16.11.2006 г. на ОбС Враца, 

изм. и доп. с Решение № 438/21.12.2006 г. на ОбС Враца, изм. и доп. с Решение № 

39/11.02.2008 г. на ОбС Враца, изм. и доп. с Решение № 123/29.05.2008 г. на ОбС Враца, 

изм. с решение №190/01.08.2008г, изм.  и доп. с Решение № 206/ 11.09.2008г.и , изм. и доп. 

Решение № 304 / 29.01.2009 година, , изм. и доп. с Решение № 425 / 28.05.2009 година, изм. 

и доп. с РЕШЕНИЕ № 549 от 30.12.2009г. на Общински съвет – Враца, изм. и доп. с 

РЕШЕНИЕ № 555 от 28.01.2010г. на Общински съвет – Враца,  изм. и доп. с р-ние № 697 

от 29.06.2010г. на Общински съвет – Враца;изм.и доп. с р-ние № 784/30.09.2010г. на ОбС-

Враца). 

                    

НАРЕДБА 

за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги  и права на територията на Община Враца 

     

§ 1. Отменя т. 7 на чл.3. ал.1; 

§ 2. Допълва се текста на чл.3, ал.1, т.10  като след думата „закон” се поставя запетая и се 
добавя текста „или наредба” 

 

§ 3. Създава се в чл.3, ал.1 нова т. 11  със следния текст:  
„такси за услуги, предоставяни от общинските предприятия.” 

 

§4. Изменя чл.6 ал.4 както следва: 
 „ Разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси над 

30 000 лева или за срок, по-голям от една година, се издава от кмета след решение на 
общинския съвет.” 

 

§5.Текстът на чл.7 става ал.1 и се създава нова ал.2 със следния текст: 
 „За имоти с местонахождение в определените от кмета със заповед по чл.63, ал.2 от 
ЗМДТ райони, собствениците нямат права за отказ от предлаганите услуги в съответния 
район.”   

 

§ 6. Създава се нова ал.4 в чл.9 със следния текст: 
 „Установяването, обезпечаването и събирането на  такса битови отпадъци  се 
извършват по  реда на чл.4, ал.1-5 от ЗМДТ.”  

 

§ 7. В чл.14 се създава нова ал.4 със следния текст: 
 „Данъчна основа за определяне размера на такса битови отпадъци от 01.01.2011 

година за нежилищни имоти на юридическите лица е отчетната им стойност.” 

 

§ 8. Отменя чл.14б (4 ) . 
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§ 9. Изменя чл.14б, ал. 5 като заменя израза „сектор „Екология” с израза „отдел „Опазване 
на околната среда”.  

 

§ 10. В чл.14б се създава нова ал.9 със следния текст: 
 „Невнесената в срок  ТБО по тази Наредба се събира  заедно с лихвите по Закона за 
лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудителното 

събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно осигурителния 
процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален 

кодекс.” 

 

§ 11. В чл.15 се създава нова ал.4 със следния текст: 
 „За незастроени поземлени имоти в строителните граници на населените места, 
собственост на физически, юридически лица и ЕТ се събира такса за поддържане 
чистотата на  териториите за обществено ползване”.  

 

§ 12. Създава се нова т. 6 в чл.15а, ал.2 със следния текст: 
 „ имоти публична държавна собственост, предоставени за стопанисване и 

управление на училища”. 

 

§ 13. Допълва чл.15а, ал.4  като в края на текста положената точка се заличава, вместо нея 
се поставя запетая и се добавя текста: 
 „а за придобитите през годината имоти в двумесечен срок от датата на 
придобиването им”. 

 

§ 14. отменя ал. 5 на чл.15а. 
 

§ 15. Отменя т. 2 на чл.15а, ал.6. 

 

§ 16. Изменя чл. 17ал. 1 като  цифрата „2010” се заменя с цифрата „2011”, както и 

конкретните промили както следва: 
1.За гр. Враца: 

                          А. За жилищни имоти на физически, юридически лица и еднолични 

търговци върху данъчната оценка на недвижимите имоти –  

2.50 %о, в т.ч.: 

- събиране и извозване на битови отпадъци –                     0.75 %о, 

- поддръжка, експлоатация и мониторинг на депо за БО– 0.50 %о  

- почистване на територии за обществено ползване -         1.25 %о.  

   

             Б. За нежилищни имоти на физически лица върху данъчната  
оценка  на недвижимите имоти  и юридическите лица по отчетната стойност на имотите -   
8.50 %о, в т.ч. 

- събиране и извозване на битови отпадъци –                      2.55 %о, 

- поддръжка, експлоатация и мониторинг на депо за БО–  1.70 %о  

- почистване на територии за обществено ползване -          4.25 %о.    

 

2. За селата от община Враца 
                           А. За жилищни имоти на физически, юридически лица и еднолични 

търговци върху данъчната оценка на недвижимите имоти – 2.50 %о, в т.ч.: 

- събиране и извозване на битови отпадъци –                       1.25%о, 

- поддръжка, експлоатация и мониторинг на депо за БО–   1.00%о  

- почистване на територии за обществено ползване -           0.25%о.    
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             Б. За нежилищни имоти на физически лица върху данъчната оценка  на 
недвижимите имоти  и юридическите лица по отчетната стойност на имотите -      8.50  %о, 

в т.ч. 

- събиране и извозване на битови отпадъци –                       4.25%о, 

- поддръжка, експлоатация и мониторинг на депо за ТБО–3.40%о  

 -    почистване на територии за обществено ползване -          0.85%о.    

  

§ 17. Изменя чл.18, ал.2 както следва: 
 „ На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на 
сто.” 

 

§ 18. Изменя чл. 20, ал. 6а, т.1.6 както следва: 
„- за всички зони в гр. Враца – не по малко от 70,00 лв.кв.м./ на месец; 

- за кметствата на територията на община Враца - не по малко от 50,00 лв.кв.м./на 
месец.” 

 

§ 19. Изменя чл. 22, ал. 1, т.1, ред втори както следва: 
«- за ползване на подготвителните групи в детски градини такса в размер на 1.50 лв. 
за всеки ден от ползването; 

- за ползване на  всички останали групи в детски градини такса в размер на 1.80 лв. за 
всеки ден от ползването” 

 

§ 19а. Отменя т. 3  на чл. 22, ал.1. 

 

§ 20. Създава нова ал. 3 в чл. 24 със следния текст: 
„ Лицата, ползващи услугата „диетично хранене” заплащат дневна такса в размер 2,00 

лв.” 

 

§ 21. Отменя раздел IV „Туристическа такса” 

 

§ 22. Изменя чл. 36, т. 7 както следва: 
Срок (дни) 

№ по 

ред Наименование на услугата 

о
б
и
к
н
о
ве
н
н
а

 

Б
ъ
р
за

 (
д
н
и

) 
Е
к
п
р
ес
н
а
 

(д
н
и

) 

 такса лв. 

 

 

Забележка 

1 2 3 4 5 6 7 

7 

Издаване разрешение за строеж, 

основен ремонт и преустройство на 
съществуващи сгради и помещения в 
тях 

7 - - 

0,1% от стр.ст., но 

не по-малко от 

таблица  

 

 

По прил. 

§ 23. Изменя  чл. 39, ал.1,от т. 1 до т. 12 както следва:  

№ Вид удостоверение 
обикновена  
за 2 дни 

бърза  
до 2 часа 

 1. За издаване на удостоверение за 
наследници 

               3.00 лв.               6.00 лв. 

2. За издаване на удостоверение за 
идeнтичност на имена  

2.00 лв. 4.00 лв. 
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3. За издаване на удостоверение , че не е 
съставен акт за смърт, раждане  2.00 лв. 4.00 лв. 

4. За издаване на дубликати за раждане, 
граждански брак и препис–
извлечение от акт за смърт 

2.00 лв. 4.00 лв. 

5. За издаване на удостоверение за 
семейно положение  

2.00 лв. 4.00 лв. 

6. За издаване на удостоверение за 
родствени връзки  

2.00 лв. 4.00 лв. 

7. За издаване на удостоверения за 
постоянен и настоящ адрес 
 

2.00 лв. 4.00 лв. 

8. (Нов с решение 555/ 28.01.2010г.) 
Бланка адресна карта за настоящ 

адрес 

 

1.00 лв. 
 

1.00 лв. 

9. (Нов с решение 555/ 28.01.2010г.) 
Бланка заявление за постоянен адрес 

1.00 лв. 1.00 лв. 

10. (изм. и доп. с Решение № 

555/28.01.2010 г.)За легализация на 
документи по гражданско състояние 
за чужбина 

10.00 лв. 15.00 лв. 

11. (изм. и доп. с Решение № 

555/28.01.2010 г.)За всички други 

видове удостоверения по искане на 
граждани 

 2.00 лв.  4.00 лв. 

12. (изм. и доп. с Решение № 

555/28.01.2010 г.) За първата 
страница от заверени преписи от 
документи. 

 За всяка следваща страница се 
събира такса намалена с 50 % от 
основната 

2.00 лв. 3.00 лв. 

 

§ 24. Създава нова т. 13 в чл. 39, ал.1 със следното съдържание: 
№ вид удостоверение обикновена  

за 2 дни 

бърза  
до 2 часа 

13. 

 

Обобщена справка за гражданско 

състояние, изискана от съдия-
изпълнител 

6,00 лв. 12,00 лв. 

 

§ 25. Отменя чл. 41. 

 

§ 26. Отменя чл. 42. 

 

§ 27. Изменя чл. 44 както следва: 
„Таксите се събират от Общинско предприятие „Обредни дейности”, стопанисващо 

гробищните паркове и от кметовете или наместниците по селата.” 

 

§ 28. Изменя чл. 46, ал.5 както следва: 
След края на текста да се заличи поставената точка и да се допише текста „или 

общинско предприятие.” 
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§ 29. Изменя чл. 47, ал.1 както следва: 
След думата „общината” да се допише текста „или общинското предприятие.” 

 

§ 30. Изменя чл. 47, ал.3 както следва: 
След думата „общината” да се допише текста „или общинското предприятие.” 

 

§ 31. Изменя чл. 48 както следва: 
След  думите „право от общината” да се допише текста „или общинското 

предприятие”. След думите „ кмета на общината” да се запише текста „или директора на 
общинското предприятие”. 

 

§ 32. Изменя чл. 49, ал.2 както следва:  
След думата „общината” да се допише текста „или общинското предприятие.” 

 

§ 33. Изменя чл. 50 както следва:  
След думата „общината” да се допише текста „или общинското предприятие.” 

 

§ 34. Изменя чл. 51 както следва:  
След думата „общината” да се допише текста „или общинското предприятие.”  

 

§ 35. Отменя чл. 51, ал.1, т. 42, т. 43, т.44, т.45, т. 64.1. 

 

§ 34. Изменя  чл. 51, ал.1, т. 3., т. 4, т.  5, т. 6, т. 7, т. 9, т. 10, т. 12, т. 13, т. 15, т. 23,  т. 40, т. 41, 

т. 48, т. 56, т. 61, т. 62, т. 63, т. 64. 2, т. 75, т. 77  както следва: 

№ 

по ред 
Наименование на услугата 

Срок (дни) Размер на 
таксата, 
лв. 

Забележка 

  

О
би
кн
ов
ен
а 

бъ
рз
а 

ек
сп
ре
сн
а   

1 2 3 4 5 6 7 

3 

 

 

Разрешение за строеж по комплексен 

проект за инвестиционна инициатива  
7 - - 

таксата по 

таблица,  
умножена с 
коеф.1,30 

По 

приложение  

 

4 

  

 

Заповед за допускане на изменение на 
дворищно-регулационен план по 

съществуващи вътрешни граници (ПР)  

по § 8 ПР на ЗУТ 

14 - - 50,00  

5 

 

 

Заповед за допускане изменение на 
влязъл в сила ПУП  за    

 физически лица  
 юридически лица       

*при разглеждане от ОЕСУТ  

14 

 

 

 

30 

- - 

 

 

100,00 

220,00 

 

 

  

6 

 

 

 

 

Одобряване на частично изменение на 
ПУП  

по искане на заинтересованите 
собственици по чл. 15, ал.3 и чл.128, 

ал.3 от ЗУТ 

• физически лица 

 

 

30 

 

 

- - 

 

 

 

за имот 
100,00 

за имот 
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- юридически лица   200,00 

7 

  

 

Одобряване на инвестиционен проект, 
внесен  

без комплексен доклад от фирма – 

консултант, 
с оценка от ОЕСУТ по т. 73  

30 - - 

0,2% от 
стр. 

стойност, 
но не по-

малко от 
таблица  

 

 

9 

 

Одобряване на комплексен проект 
за инвестиционна инициатива 

30 - - 

Таксата по 

т. 6  

+ таксата по 

таблица,  
умножена с 
коеф.1,30  

 

 

 

По 

приложение  

10 

 

 

Съгласуване на идеен инвестиционен 

проект 
( отпада делението по категории - 

 за строеж V категория  

 за строеж ІV и по-висока 

категория ) 

 

30 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

0,2% от 
стр.ст., но 

не 
по-малко 

от таблица  
 

 

 

По 

приложение  

12 

  

 

Акт за узаконяване на незаконно 

изграден 

строеж по § 184 от ПЗР на ЗУТ 

7 - - 

 0,3% от 
стр.ст., но 

не по-

малко от 
таблица в 
троен 

размер   

 

 

По 

приложение  
 

13 

 

 

Съгласуване на инвестиционен проект – 

заснемане за узаконяване по §184 от 
ЗУТ 

30 - - 

0,2% от 
стр.ст., но 

не по-

малко от 
таблица  

По 

приложение  
 

 

 

 

15 

 

 

Отразяване със забележка в разрешение 
за строеж на изменение в одобрения 
проект по  

чл. 154, ал.5 от ЗУТ 

 

 

 

7 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

50% от 
таксата по  

чл. 36, т.7 

По 

приложение   

23 

 

Издаване на заповед за прокарване на 
отклонения 
от общи мрежи и съоръжения на 
техническата инфраструктура през 
чужди поземлени имоти  

по чл.193, ал.3 от ЗУТ 

30 14 - 
  

40,00 
 

40. За първата страница на заверени копия 
от Решения, заповеди, актове и договори 

- във връзка с общинската собственост.  
 За всяка следваща страница се събира 

такса намалена с 50 % от основната 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

2,00 

лв./стр. 
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 7  3 1 3,00 

лв./стр. 

4,00 

лв./стр. 

        

41. 

 

Издаване на удостоверение и служебна 
бележка, съдържащи обобщена 
информация - във връзка с общинската 
собственост за 1 имот 

 

 

7  

 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

5,00 

10,00 

15,00 

  

48 

 

Ползване на общински терени за 

паркинг:    

  

  за ЦГЧ на едно паркомясто  

   

0,50 лв. за 

0,30 ч. 

1,00 лв. за 1 

ч. 

 

   

  

  

  

 за всички останали зони 

   

0,40 лв./ч. 

20,0 лв/мес. 

 

0,30 лв. за 

0,30 ч. 

0,60 лв. за 1 

ч. 

 

 

56. Оформяне молба-декларация по 

обстоятелствена проверка 
 

30 

 

14 

 

- 

 

10,00 лв. 

20,00 лв. 
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61 

 

 

Съгласуване и одобряване на 
инвестиционен  

проект по чл. 143 от ЗУТ с доклад от 
фирма –  

консултант. 

7 - - 

0,2% от 
стр.ст., но 

не 
по-малко 

от таблица  

По 

приложение 

62 

 

 

Съгласуване и одобряване на 
инвестиционен проект по чл.144 от ЗУТ 

с доклад от фирма - консултант, по 

който се издава разрешение за строеж  

7 - - 

0,2% от 
стр.ст., но 

не 
по-малко 

от таблица  

По 

приложение  

63 

 

Одобряване на инвестиционен проект – 

заснемане  
за възстановяване на изгубени проекти 

по  

чл. 145, ал. 5 от ЗУТ 

7 - - 

0,2% от 
стр.ст. но 

не 
по-малко 

от таблица  

По 

приложение  

  

64.1 

 

 

 

64.2 

 

Отменя 64.1. 

т. 64.2. да стане т. 64 
7 3 - 

 

 

20,00 

 

75  

Издаване на комбинирана скица от 

дестващия и предходните подробни 

устройствени планове 

- за гр. Враца 
- за населените места в 

община Враца 

7 3 - 

20,00 

 

15.00 

За скици с 
обхват над 1 

дм² таксата се 
увеличава с 
50% на всеки 

дм² 

77 

Удостоверения за характеристиките  
(категория) на земеделска земя  
на имот във Врачански лозя 
 

14 7 1 

 

10,00 

15,00 

20,00 

 

 

 

§ 35. Създава нова т. 91а, т. 93а, т. 95, т. 96, т. 97, т. 98, т. 99, т. 100, т.101 и т. 102 в чл. 51, ал.1 

със следното съдържание: 

№ 

по ред 
Наименование на услугата 

Срок (дни) Размер на 
таксата, 
лв. 

Забележка 

  

О
би
кн
ов
ен
а 

бъ
рз
а 

ек
сп
ре
сн
а   

1 2 3 4 5 6 7 

91а 
  

 

Удостоверение за платен данък върху 
превозните средства    

7 3 2ч. 3,00лв. 
 

5,00 лв. 
10,00 лв. 
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93а 
 

Обобщена информация по искане на 
съдия-изпълнител от Дирекция „МДТ” 

за едно лице 

3 2 2 ч. 10,00лв. 
15,00 лв. 
20,00 лв. 

 

95. 

 

Такса Голяма зала – Общинска 
администрация Враца 

- - - 30,00лв./1ч.  

96. 

 

Такса малка зала – Общинска 
администрация – Враца 

- - - 20,00лв./1ч.  

97. 

 

Такса зала административна сграда в ж.к 

„Дъбника” 
- - - 10,00лв/1ч.  

98. 

 
Такса озвучаване - - - 30,00лв/1ч.  

99 

Нов 
Маркиране на корен на дърва за огрев – 

на пространствен кубик 
14 7 - 

3,00 лв. 
5,00 лв. 

 

100 

Нов 

Маркиране на корен на дървесина в 
лежащо състояние на дърва за огрев – на 
пространствен кубик 

14 7 - 
3,00 лв. 
5,00 лв. 

 

101 

Нов 
 

Издаване на позволително и 

разрешително за сеч, превозни билети, 

удостоверение 
7 - - 2,00 лв.  

102 

нов 

Скица на поземлен имот от план на 
новообразуваните имоти за територии 

по § 4 

14 7 1 

10,00 

15,00 

20,00 

 

 

§ 36. Отменя Приложение № 1 към чл.51 ал.1 т. 7, 9, 10, 13, 14, 15 , 63, 64 и 65; 

 

§ 37. Отменя Приложение №2 към чл. 36, т.7 и чл.51  ал.1 т.3 и 12  

 

§ 38. Отменя чл. 51, ал. 2. 

 

§ 39. Създава ново Приложение  към чл. 51, ал.1 както следва:  
„ТАБЛИЦА към чл. 36, т.7 и чл. 51, т.3, т.7, т.9, т.10, т.12,т.13, т.14, т.15, т.61, т.62 и 

т.63 

Такси за одобрение на инвестиционни проекти и за разрешение за строеж 

                                     

ЗОНА 

 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

І-ва зона 
лв./ м

2
 РЗП 

ІІ-ра зона 

лв./ м2 РЗП 

ІІІ-та зона 

лв./ м2
 РЗП 

ІV-та зона 

лв./ м2
 РЗП 

Населени 

места, 
извънселищни 

територии 

в община Враца 
Многофамилни жилищни  

сгради 
3,00 2,50 1,75 1,25 0,50 

Сгради за обществено 

обслужване 
2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 

Производствени сгради 2,00 1,75 1,25 0,80 0,50 

Еднофамилни  

и двуфамилни жилищни 

сгради 

1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 

Допълващо застрояване с 
домакинско 

предназначение 
 - 1,00 0,75 0,50 0,50 

Линейни строежи – за 1 м1
  1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 

 

§ 40. Създава се нова ал. 3 към чл. 51 със следното съдържание:  
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„Цени на траурни услуги, администрирани от Общинско предприятие „Обредни дейности”:  

 

1. Изкопаване, заравяне и оформяне на ново гробно място  125.00 лв. 
2. Изкопаване, заравяне и оформяне на старо гробно място  115.00 лв. 
3. Изкопаване, заравяне и оформяне на урново гробно място    45.00 лв. 
4. Продълбочаване на старо гробно място       40.00 лв. 
5. Събиране, пакетиране, дезинфекция и полагане 

на кости  в стар гроб       30.00 лв. 
6. Монтаж на гробница       25.00 лв. 
7. Частично възстановяване на тухлена гробница    20.00 лв. 
8.Траурен граждански ритуал  при погребение    30.00 лв. 
9. Траурен граждански ритуал с мех. озвучаване    38.00 лв. 
10. Траурно възпоменание       25.00 лв. 
11. Ползване на обредна зала за църковен  или граждански 

ритуал (30 мин.)        10.00 лв. 
12. Ексхумация         390.00 лв. 
13. Предсрочно изкопаване на гробно място, съгл. 

 Наредба №21 на МЗ        230.00 лв. 
14. Изкореняване на храсти от гробно място при погребение  30.00 лв. 
15. Изкореняване на дърво – ф –до 20 см при погребение   32.00 лв. 
16. Изкореняване на дърво – ф –до 30 см  при погребение  64.00 лв. 
17. Окастряне дебели клони       2 лв./бр. 

18. Превоз на отпадъци с ръчна количка     7.00 лв./куб.м 

19. Отстраняване на стара рамка      65.00 лв. 
20. Абонаментна поддръжка на гробно място за 1 месец   6.00 лв. 
21. Изработка на некролози /скр. Вести -  черно-бели              0.40лв./бр. 

22. Надпис на кръст        6.00 лв. 
23. Надпис на лента за венец       6.00 лв. 
24. Аранжиране и драпиране на ковчег     10.00 лв. 
25. Превоз ковчег на адрес (гр. Враца)     15.00 лв. 
26. Превоз на покойник – специализиран (гр. Враца)   20.00 лв. 
27. Транспорт на покойник с катафалка  извънградско  

в двете посоки          0.80 лв./км 

28. Осигуряване къпане, обличане и гримиране на покойник   5.00 лв.  

29.Осигуряване на автобус при погребение      5.00 лв. 
30.Осигуряване на раздавки при погребение     15.00 лв. 
31.Организация на погребение       30.00 лв. 

      32. Издаване служебна бележка за полагане на урна; 
   дубликат на фактура       3.00 лв. 
      33. Такса за социално погребение                                                                 154.00 лв. ” 

 

§ 41. Създава се нова ал. 4 със следното съдържание:  
„Цени на празнични ритуални и услуги, администрирани от Общинско предприятие „Обредни 

дейности”:  

1. Ритуал при сключване на граждански брак в обредна зала: 
- в празнични дни        88.00 лв. 
- в делнични дни        30.00 лв. 

  

2. Ритуал при сключване на граждански брак извън обр. зала  92.00 лв. 
3. Озвучаване на ритуал с механична музика    8.00 лв. 
4. Осигуряване на музикален съпровод и/или хореография 

 при ритуали /пиано, цигулки, инстр. състав, фолклорна 
формация и др./        8.00 лв. 
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5. Ритуал „Посрещане на младоженци” в ресторант   50.00 лв. 
6. Ритуал „”Честване на кръгли годишнини”    40.00 лв. 
7. Ритуал „Юбилейна сватба” 

- в обредна зала        60.00 лв. 
- извън обредна зала       70.00 лв. 

8. Ритуал „Именуване”        32.00 лв.  

9. Изработка на венче за именуване на дете     7.00 лв.  

10. Ползване на ритулни реквизити на ОП „Обредни дейности”: 

- за 1 бр. ритуал /ритуални чаши, бяло платно/:   5.00 лв. 
- за 1 ден /бъклица, уруглица/      10.00 лв. 

    11. Осигуряване фотозаснемане на ритуал      5.00 лв. 
    12. Осигуряване видеозаснемане на ритуал     5.00 лв. 
    13. Изработка на индивидуален сценарий за сватбен ритуал   100.00 лв. 
    14. Частична промяна в ритуал, според индивидуални изисквания  10.00 лв.” 

 

§ 42. Създава се нова ал. 5 със следното съдържание:  
„Цени на услуги, администрирани от Общинско предприятие „Спорт и туризъм”:  

1. Такси за услуги в покрит плувен басейн 

    1.1. Билет еднократно ползване         

 - за граждани         4.00 лв. 
     - ученици и студенти       3.00 лв. 
 - за членове на спортни клубове      3.00 лв. 
    1.2. Карти за един месец 

 - за граждани         45.00 лв. 
 - за ученици         30.00 лв. 
 - за членове на спортни клубове      20.00 лв. 
   1.3. Карти за три месеца         

 - за граждани         100.00 лв. 
 - за ученици         60.00 лв. 
   1.4. Карта за една година          

     - за граждани         300.00 лв. 
   1.5. Ползване на сауна за 1 ч.       6.00 лв. 
   1.6. Цялостно ползване на басейна за 1 ден     200.00 лв. 
   1.7. Използване на коридор 1 ч.       30.00 лв. 
2. Такси за покрита лекоатлетическа писта 
   2.1. Билет за еднократно ползване      1.00 лв. 
3. Такси зала „Вестител”           

   3.1. Билет за еднократно ползване      1.00 лв. 
4. Такси хотел    

   4.1. Цена на една нощувка       10.00 лв. 
   4.2. Цена за група над 10 човека       9.00 лв. 
5. Такси пещера „Леденика” 

   5.1. Билет вход  

 - за граждани         4.00 лв. 
 - за учащи         2.00 лв. 
 - за пенсионери        2.00 лв. 
 - минимален вход        20.00 лв. 
 - при посещение от организирани групи 20 % отстъпка от т.1 при мин. 10 д.  

 6. Такса за ползване на тенискорт: 
            - открит                                                                                              8 лв./час на корт 
 - закрит         15 лв./час на корт” 
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§ 43. Изменя чл. 53, ал.2 като в края на текста поставената точка се заличава и се добавя 
текста „ с изключение на вземанията за ТБО” 

 

§ 44. Изменя чл. 53, ал.3 като в края на текста поставената точка се заличава и се добавя 
текста „ с изключение на вземанията за  ТБО” 

 

§ 45. Създава нов чл.54 със следния текст: 
„За маловажни случай на административни нарушения по тази наредба, установени при 

извършването им, могат да бъдат налагани на местонарушението глоби  в размер от 10 до 

50 лева. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на 
контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените 
разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от 
нарушителя, че е съгласен да плати глобата. На нарушителя се дава препис, за да може да 
заплати доброволно глобата. Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати 

глобата в 7-дневен срок, за нарушението се съставя акт за установяване на 
административното нарушение”.   

 

§ 46. Отменя §5 от ПЗР. 

 

§ 47 Създава в ПЗР нов & 14 със следното съдържание: 
„Общинският съвет определя такса за битови отпадъци до 31 януари 2011г. Когато 

общинският съвет не е взел решение, с което се определя размерът на таксата за битови 

отпадъци, от всеки длъжник се събира такса в размер на абсолютната стойност  от 
предходната година”. 

 

ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ № 861: 

ЗА – 22: В.Стаменов; В.Атанасов; Вл.Ценов; Д.Димитрова; Ем.Георгиев; Ем.Пеняшки; 

К.Семкова; К.Илиев; К.Апостолов; Кр.Богданов; М.Петрова; М.Ангелова; М.Калистратов; 
М.Младенов; П.Пешлейски; П.Тодоров; Р.Христов; Р.Антов; С.Илчева; Ст.Дамянов; 
Т.Василева и Ц.Митов.   
ПРОТИВ –  1: Вл.Христов. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 4: Б.Ничев;  В.Лещарска; М.Драганов;  Р.Тошева. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 861. 

 

4. Наредба за изменение и допълнение на 
Наредбата за определяне на местните 
данъци през 2011г. на територията на 
Община Враца. 
Докладва: д-р Костадин Шахов 
Кмет на Община Враца 
 

Изказаха се: К.Апостолов, М.Младенов, 
Вл.Христов, Ем.Пеняшки и Р.Тошева 
При обсъждане на докладната записка 
бяха направени следните предложения 
за изменение и допълнение на проекта 
за решение: 
 

1.В новосъздадения чл.58 размерът на 
дължимия туристически данък за 
средствата за подслон и местата за 
настаняване за Община Враца  да се 
измени както следва: 
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категория 1 звезда – 0,30 лв. за нощувка 
категория 2 звезди – 0,30 лв. за нощувка 
категория 3 звезди – 0,30 лв. за нощувка 
категория 4 звезди – 0,50 лв. за нощувка 
категория 5 звезди – 0,70 лв. за нощувка 
Предложението беше подложено на 
гласуване и прието със следния вот: 
ЗА – 19 

ПРОТИВ – НЯМА, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1. 

 

2.В чл.15, ал.2 от Наредбата за 
определяне на местните данъци 

цифрата „2 на хиляда” да се замени с 
„1,5 на хиляда”. 

Предложението бе подложено на 
гласуване при следния вот: 
ЗА – 10, 

ПРОТИВ – 9, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 5. 

Не се прие направеното предложение. 
 

3.В чл.35, ал.2 от Наредбата за 
определяне на местните данъци 

цифрата „2,6 на сто” да се замени с „2 

на сто”. 

Предложението беше подложено на 
гласуване и прието със следния вот: 
ЗА – 14 

ПРОТИВ – 5, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 7. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 862 

 

ОТНОСНО: Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за 
определяне на местните данъци през 2011г. на територията на Община Враца 
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

 

На основание чл.1, ал.2 от Закона за местни данъци и такси 

 

 

РЕШИ: 

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните 
данъци през 2011г. на територията на община Враца. 
 

Н А Р Е Д Б А 
 

за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци  

през 2011 г.  на територията на община Враца 
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(Приета с Решение № 47/21.02.2008 година на ОбС Враца, изменена и допълнена с 

Наредба за изменение и допълнение, приета с Решение № 303/ 29.01.2009 г. на ОбС                                                                      

Враца , изменена и допълнена с Решение № 554 от 28.01.2010 г. на ОбС Враца.) 

 

§1 Създава се нова  т.7 в чл.2.: 

 „7. туристически данък;” 

 

§2 Досегашната т.7. става т.8. 

 

§3  На чл.5. ал.2 се изменя така : 
„(2) Невнесените в срок данъци по тази наредба се събират заедно с лихвите по 

Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. 
Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ или от съдебни изпълнители по реда на 
Гражданския процесуален кодекс.” 

 

§4 Ал.(3) се изменя така: 
„ Компетентен орган за отсрочване и разсрочване на местни данъци в размер до 

100 000лв. и при условие, че отсрочването или разсрочването се иска до една година от 
датата на издаване на разрешението, е кметът на общината, а в останалите случаи е 
общинският съвет.” 

 

§5 Създава се нова ал.(4): 

В производствата по ал.1 служителите на общинската администрация имат правата 
и задълженията на органи по приходите.  
 

§6 Създава се нова ал.(5): 

Когато в нормативен акт е предвидено изискване  за представяне на удостоверение 
по чл.87, ал.6 от ДОПК за задължения за данъци по тази наредба се представя 
удостоверение само за задълженията за данъци към общината по постоянен адрес, 
съответно седалище, на задълженото лице.” 

 

§7 В чл.7. ал.(4) се отменя. 
 

§8 В чл.8. ал.(2) накрая се добавя „ или съответната част от него.”    

 

§9 Създава се нова ал.(5): 

„За имот - държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на 
което имотът е предоставен за управление.”  

 

§10 Чл.11. ал.(1) се изменя така: 
„(1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните 

срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим.” 

 

§11 Ал.(2) се изменя така: 
„(2) На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 

на сто.” 

 

§12 В ал.( 3) се заличава текста „до 31.01. „ 

 

§13 В чл.35, ал.2 „2,6 на сто” да се замени с „2 на сто”. 

 

§14 Чл.46. ал.(1) се изменя така: 
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„(1) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните 
срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На 
предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.” 

 

§15 Създава се нова ал.(3): 

„(3) Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически 

преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на 
издаден или заверен от общината документ.” 

 

§16 Чл.17. ал.(1 )се  редактира  така: 
1„ Данъчната оценка на нежилищните имоти на предприятията е по-високата 

между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2 от ЗМДТ. 

Когато собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право , е предприятие, 
в декларацията по чл.14 от ЗМДТ се посочва и отчетната стойност и други обстоятелства, 
имащи значение за определянето на данъка.”  

2. „Данъчната оценка на жилищните имоти на предприятията е данъчната им 

оценка съгласно приложение № 2 от ЗМДТ. ” 

 

§17 В чл.20 се заличава „ и чл.17”. 

 

§18 В чл.52. ал.(2) се изменя така: 
„(2) физическите лица, включително едноличните търговци , които извършват с 

личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в 
т.1-36 от приложение № 4, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която 

определеният данък е с най-висок размер; за извършване на повече от три дейности 

облекчението не се прилага;” 

  

§19 Създава се раздел VІ: 
„Раздел VІ 

Туристически данък 

 

Чл.57.  (1). С туристически данък се облагат нощувките. 
(2) Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки. 

(3) Лицата по ал.2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по местонахождение 
на средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма. 
(4) Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно 

задълженото лице към лицето, ползващо нощувка. 
(5) Лицата по ал.2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за 
облагане с туристически данък за предходната календарна година. 

Чл.58. (1)  Размерът на дължимия туристически данък за средствата за подслон и 

местата  за настаняване за Община Враца е: 
1. категория 1 звезда – 0.30  лв. за нощувка; 
2. категория 2 звезди-  0.30  лв. за нощувка; 
3. категория 3 звезди-  0.30  лв. за нощувка; 
4. категория 4 звезди-  0.50  лв. за нощувка; 
5. категория 5 звезди-  0.70  лв. за нощувка. 
(2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, като броят на 

предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал.1. 

(3) Дължимият данък по ал.2 се внася от данъчно задължените лица до 15-то число 

на месеца, следващ месеца през който са предоставени нощувките. 
(4) Когато сборът на данъка по ал.2 за календарната година е по-малък от 30 на сто 

от данъка, определен при пълен капацитет за средството за подслон или мястото за 
настаняване, разликата се внася от данъчно задълженото лице в приход на бюджета на 
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общината по местонахождение на средството за подслон или мястото за настаняване до 1 

март на следващата календарна година, независимо дали обектът се използва. 
(5) Разликата по ал.(4) се определя по формула, съгл.чл.61с. ал.(5 )на ЗМДТ. 

Чл.59. Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл.10, 

ал.(2) от Закона за туризма. 
 

§20 Създава се глава Трета – Административно наказателни разпоредби 

 

Нов чл.60:  

„Който не подаде декларация по чл.14 от ЗМДТ, не я подаде в срок, както и не 
посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на данъка в 
по-малък размер или до освобождаване от данък, се наказва с глоба в размер от 10 до 400 

лв., а юридическите лица – с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв., ако не е 
предвидено по-тежко наказание”.  

 

Нов чл.61: 

„ Актовете за установяване на нарушенията се съставят от определени със заповед на 
кмета служители на общинската администрация, а наказателните постановления се 
издават от кмета на общината или от упълномощени от него длъжностни лица. 
Обжалването е по реда на АПК”. 

 

Нов чл.62: 

 „За маловажни случаи на административни нарушения по тази наредба , установени 

при извършването им, могат да бъдат налагани на местонарушението глоби  в размер от 10 

до 50 лева. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на 
контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените 
разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от 
нарушителя, че е съгласен да плати глобата. На нарушителя се дава препис, за да може да 
заплати доброволно глобата. Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати 

глобата, за нарушението се съставя акт за установяване на административното 

нарушение”.   

 

Нов чл.63: 

„Вземанията по тази глава се събират по предвидения от закона ред и са в приход на 
местния бюджет на общината”. 

  

Допълнителни разпоредби 

§1. „Нощувки” са нощувките в средствата за подслон и местата за настаняване по 

смисъла на Закона за туризма. 
 

§2. В приложение № 2, към чл.56 позиция 21  след думата „видеокасети” се добавя 
„ или записи на електронен носител”. 

 

§ 3. Навсякъде текста „данъчна декларация по чл.17. от ЗМДТ” се заменя с текста 
„данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ.” 

 

Преходни и заключителни разпоредби 

 Създава се §1в: 
     §1в. За 2011 г. размерите на данъка върху недвижимите имоти се определя в срок  

до 31 януари на 2011 г. В случай, че в този срок не са определени нови размери, за 2011 

г.се прилага размерът на данъка върху недвижимите имоти , действащ към 31 декември 

2010 година. 
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Създава се нов §7: 

§7. Размерите на туристическия данък за 2011 г.се определят до 31 януари 2011 

година. 
Размерът на дължимия туристически данък за януари 2011 г. е определен с § 26, 

ал.2 в ЗИДЗМДТ и за 2010 г. не се подава декларация по чл. 57. ал.5 от Наредбата. 
 

Досегашните § 7 и 8 стават съответно § 8 и 9. 

 

ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ № 862: 

ЗА – 24: Б.Ничев;  В.Стаменов; В.Атанасов; В.Лещарска; Вл.Ценов; Вл.Христов; 
Д.Димитрова; Ем.Георгиев; Ем.Пеняшки; К.Семкова; К.Илиев; К.Апостолов; Кр.Богданов; 
М.Петрова; М.Ангелова; М.Калистратов; П.Пешлейски; П.Тодоров; Р.Христов; Р.Антов; 
С.Илчева; Ст.Дамянов; Т.Василева и Ц.Митов.   
ПРОТИВ –  2: М.Младенов и Р.Тошева. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2: В.Драганов и М.Драганов.   
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 862. 

 

5. Утвърждаване на Ботевски 

организационен комитет за 2011г. 
Докладва: д-р Костадин Шахов 
Кмет на Община Враца 
 

Изказаха се: 
Цв.Димитров, К.Илиев, Р.Тошева, 
Ем.Пеняшки, П.Тодоров, Вл.Христов и 

В.Атанасов 
 

При дебатите бяха направени следните 
предложения за допълнение в проекта за 
решение: 
 

1.В състава на Ботевски организационен 

комитет (БОК) да се включи Румяна 
Попова – Изпълнителен директор на РТВ 

„Вестител” – Враца”. 

Предложението бе подложено на 
гласуване и прието със следния вот: 
ЗА – 24, 

ПРОТИВ – НЯМА, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1. 

 

2.От състава на БОК да отпадне Николай 

Коцев – Народен  представител. 

Предложението бе подложено на 
гласуване при следния вот: 
ЗА – 5, 

ПРОТИВ – 8, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3. 

Не се прие направеното предложение. 
 

3.В състава на БОК да се включи Марио 

Тагарински – Народен представител 

Предложението бе подложено на 
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гласуване при следния вот: 
ЗА – 7, 

ПРОТИВ – 9, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 6. 

Не се прие направеното предложение. 
 

4.В състава на БОК да се включи Илия 
Борисов – Журналист. 
Предложението бе подложено на 
гласуване и прието със следния вот: 
ЗА – 13, 

ПРОТИВ – 2, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 4. 

 

5.В състава на БОК да се включи Цветан 

Илиев – Поет. 
Предложението бе подложено на 
гласуване при следния вот: 
ЗА – 8, 

ПРОТИВ – 1, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 11. 

Не се прие направеното предложение. 
 

6.В състава на БОК да се включи Валери 

Стаменов – Общински съветник. 

Предложението бе подложено на 
гласуване и прието със следния вот: 
ЗА – 22, 

ПРОТИВ – НЯМА, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА. 

 

7.В състава на БОК да се включи Петър 

Тодоров – Общински съветник. 

Предложението бе подложено на 
гласуване и прието със следния вот: 
ЗА – 21, 

ПРОТИВ – НЯМА, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА. 

 

Г-н Владимир Христов – Общински 

съветник направи самоотвод.  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 863 

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на Ботевски организационен комитет за 2011 година 
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

 

На основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА и в изпълнение на правомощията си за утвърждаване 
състава на обществения Ботевски организационен комитет, залегнали в чл.19 от 

Правилника за символите, празниците и наградите на Община Враца 
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РЕШИ: 

 

  Утвърждава състав на  Ботевския организационен комитет, както следва:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Костадин  Шахов  -  Kмет на Община Враца 
 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Николай Коцев Народен представител 

2. Пепа Владимирова Областен управител на Област Враца 
3. Малина Николова Председател на ОбС 

4. Врачански Митрополит Калиник 

5. д-р Михаил Шарков Зам.кмет на Община Враца 
6. Пламен Кръстев Секретар на Община Враца 
7. Маринела Петрова Директор дирекция  “КСХД” 

8. Йорданка Стоянова Началник отдел “Канцелария  на кмета” 

9. Васил Василев Началник  на РУП Враца 
10. Емил Пеняшки Председател на ПК по култура към ОбС 

11. Кирил Беков Зам.председател на ПК по култура към ОбС 

12. Димитър Георгиев ПК по култура към ОбС 

13. Соня Илчева ПК по култура към ОбС 

14. Румен Христов ПК по култура към ОбС 

15. Красимир Богданов ПК по култура към ОбС 

16. Валери Стаменов Общински съветник 

17. Петър Тодоров Общински съветник 

18. Анастас  Попдимитров  Директор на Драматично-куклен театър  

19. Владимир Михайлов  Управител  на телевизия “Враца” 

20. Ваня  Иванова Директор на Младежки дом 

21. Виктор Шонев Общественик 

22. Виктор Кръстев Директор на СОУ “Христо Ботев” 

23. Георги  Петков Секретар на ТД “Веслец” 

24. Димитър Панов Директор на Държавна симфониета Враца 
25. Даниел  Бузов      Управител  на  в-к “Конкурент” 

26. подп. Пламен Стойков Командир на под. 52 380 

27. Илия Борисов  Журналист 
28. Илия Стоянов Директор на РИМ – Враца  
29. Красимир Данов Директор на СОУ  “Отец Паисий” 

30. Марин  Ботунски Дружество на писателите 
31. Емилия  Ралчева Председател на КДК 

32. Радосвета  Крумова  Гл. експерт  “Култура” 

33. Росица  Кузманова Управител на МК “Ботев път” 

34.  Румяна Попова Изп. директор на РТВ “Вестител” Враца 
35. Стефан  Стефанов  Представителство на СБХ – Враца  
36. Силвия Врачовска Директор на РБ  “Христо Ботев” 

37. Петрана Гушанска  Директор на ЦРД 

38. Румен Павлов Председател на НЧ “Развитие” 

39. Таня Кръстева  Председател на Ученически общински съвет 
 

ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ № 863: 

ЗА – 22; 

ПРОТИВ –  2;  

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 863. 
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6. 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/. 

Докладва: д-р Костадин Шахов 
Кмет на Община Враца 
 

Изказаха се: д-р М.Шарков, 
Вл.Христов, Ем.Пеняшки и П.Тодоров 

  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 864 

 

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 

 

РЕШИ: 

 

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

П Р О Г Р А М А 
за развитие на читалищната дейност в община Враца през 2011 год. във връзка с чл. 

26 ал.2 и ал.3 от Закона за народните читалища 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННА  ДЕЙНОСТ 

 

Организационната дейност в читалищата на Община Враца ще бъде  насочена към 

създаване  по-добри възможности  за работа  на читалищните  дейци и потребителите, 
както и откликване на новите потребности на българското общество. Ще се работи за 
създаване на условия за  организационна стабилност, прозрачност, отчетност в 
читалищата и утвърждаване ценностите на гражданското общество. В тази връзка се 
предвиждат следните задачи за изпълнение:   

 

1.1. Провеждане на работни съвещания със секретар-библиотекарите  
1.2. Провеждане на отчетни събрания на читалищата 
1.3. Провеждане на редовни заседания на читалищните настоятелства 
1.4. Дейности по привличане на нови членове на читалищата 
1.5. Повишаване на  културата  за работа с читатели 

1.6. Създаване условия за включване на Интернет в читалищата 
1.7. Повишаване компютърната грамотност  на секретар-библиотекарите  
 

2. КУЛТУРНО – МАСОВА  ДЕЙНОСТ 
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Културно-масовата дейност в читалищата цели запазване  и развитие на 
традиционните ценности на българския народ, съхранение на обичаите и традициите, 
както и създаване на нови традиции, породени от нуждите на  местните  общности. Чрез 
тази дейност читалищата ще работят  за привличане на младите хора и учениците към 

читалищните самодейни колективи,  както и за осмисляне  свободното време на учениците 
през лятната ваканция. С изявите на читалищата ще се работи  за развитие и обогатяване 
на културния живот в населените места, за   утвърждаване на националното самосъзнание 
и отчитане и съхранение богатството на  местната и етническа култура. Чрез тази дейност 
читалищата ще  имат възможност за популяризиране  културата на България в страната и 

чужбина. За осъществяване на тези задачи ще бъдат изпълнявани следните мероприятия и 

дейности  и ще бъдат организирани следните празници:  

 

2.1. Честване годишнини на читалища 
2.2. Организиране и провеждане на местни фолклорни празници 

2.3. Организиране и провеждане на Общински пролетен празник 

2.4. Организиране и провеждане на детски конкурс „Млад готвач”  под                    

наслов – „Да играем и да готвим” 

2.5. Организиране и провеждане на  „Празник на баницата” 

2.6. Организиране и провеждане на  „Празник на качамака” 

2.7. Организиране и провеждане на  „Събор на плодородието” 

2.8. Организиране и провеждане на  празник „Добри съседи” 

2.9. Организиране и провеждане на  „Вкусна есен” 

2.10. Провеждане на занимания в школи, кръжоци, клубове, организиране                   
на концертни изяви и младежки дейности по интереси 

2.11. Организиране и изнасяне на концерти в страната и чужбина 
2.12. Участие в различни  фолклорни и певчески фестивали и празници 

 

3. БИБЛИОТЕЧНА  ДЕЙНОСТ 

 

Библиотечната дейност в читалищата на Община Враца  цели  предоставяне на  
библиотечни и информационни  услуги за населението в населените места, както и 

привличане на децата и учениците в библиотеките и създаване на трайни навици за четене 
на книги. В рамките на тези дейности чрез различни методи  се създават възможности за 
пълноценно използване на  библиотечния фонд и възможности за осигуряване на достъп 

за информация, предоставяне на компютърни и интернет услуги. Включването н различни 

програми и проекти  цели обогатяване  фонда на библиотеките, както и нови възможности 

за ползването им. Ще се  търсят възможности за  закупуване на библиотечен софтуер.  

 

3.1. Организиране и провеждане на  “Лятна читалня на открито” 

3.2. Организиране и провеждане на лятна работа с деца в библиотеката:  
3.2.1. Спортни игри и излети 

3.2.2. Създаване на клуб  “Приятели на библиотеката” 

3.2.3. Тихи игри и дидактически занимания 
3.2.4. Колективно гледане на филми 

3.2.5. Работа по препоръчителната литература за деца 
3.3. Работа по програма „Глоб@лни библиотеки” 

3.3.1. Включване на библиотечните работници в обучителни семинари и модули на 
програмата 

3.3.2.Включване на  читалищни библиотеки в следващите етапи  на програмата 
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3.4. Отбелязване деня на информационния специалист 
3.4.1.„Какво даде България на Европа” 

3.5. Работа по библиотечни проекти 

3.6. Краеведска дейност – създаване на краеведски  сбирки и дружества. 
3.7. Отбелязване седмицата на детската книга и изкуствата за деца 
3.7.1.„Маратон на четенето” 

3.8. Участие в обучителни семинари по различни програми 

3.9. Обогатяване  фонда на библиотеките чрез закупуване на нови книги и други 

носители на информация, както и абонамент  на вестници и списания 
3.10. Предоставяне на информационни услуги и справки  

 

4. РАБОТА  ПО  ПРОЕКТИ  НА  НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ  

ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ  ДОНОРИ 

 

Читалищата в  Община Враца работят по различни донорски проекти и програми, 

чрез които се финансират различни дейности- библиотечна, културно-масова, 
информационна, като и за подобряване на материално-техническата база. През 2010 

година бяха спечелени проекти за финансиране  пред Програма “Глобални библиотеки”, 

пред Министерство на културата, Национален фонд “13 века България” и други донори на 
обща стойност над 57 хил. лева. Работата по различните проекти ще продължи и през 2011 

година: 
 

4.1. Програма „Глоб@лни библиотеки” 

4.2. Проекти на Министерство на културата 
4.3. Проекти на Общински съвет – Враца 
4.4. Проекти на НДФ „13 века България” 

4.5. Проекти на фондация „Лале” 

4.6. Други донори 

 

5. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА 

 

Материално-техническата база на читалищата включва сградния фонд, 

оборудването и обзавеждане на библиотеки, салони, зали и други помещения. Чрез 
участие в различни донорски програми  и финансиране от общинския бюджет ще се 
търсят начини  за подобряване на материално-техническата база и създаване на оптимални 

условия за работа и занимания в читалищата. Основните задачи, по които ще се работи 

през 2011 год. ще бъдат: 
 

5.1.Създаване на по-добри условия за работа за библиотекарите, посетителите и 

самодейците в библиотеките и читалищата 
5.1.1.Инсталиране на охранителна техника 
5.1.2.Поддръжка и ремонт на читалищните сгради 

5.1.3.Инсталиране на отоплителни системи в библиотеките и помещенията на 
читалищата 

5.2.Извършване на допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на 
основната им дейност. 

 

6. ФИНАНСИРАНЕ НА ЧИТАЛИЩАТА 

 

Финансирането на читалищата е регламентирано в Закона за народните читалища и 

се осъществява по следните начини: 
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6.1. Субсидия от държавния бюджет 
6.2. Субсидия от общинския бюджет 
6.3. Допълващи субсидия 
6.4. Наеми на помещения или стопанска дейност, в съответствие с                   

действащото законодателство 

6.5. Членски внос 
6.6. Рента от читалищна земя 
6.7. Дарения и завещания 
6.8. Други законови приходи 

ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ № 864: 

ЗА – 25; 

ПРОТИВ –  няма;  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 864. 

 

7. Отчет за дейността на  Общинска 
администрация - Враца за периода 
01.07.2010 г. - 31.12.2010 г. 
Докладва: д-р Костадин Шахов 
Кмет на Община Враца 
 

Изказаха се: д-р М.Шарков, 
Вл.Христов, К.Илиев и В.Драганов  

 Р Е Ш Е Н И Е  № 865 

 

ОТНОСНО: Отчет за дейността на  
Общинска администрация - Враца за 
периода 01.07.2010 г. - 31.12.2010 г. 
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

 

В изпълнение на чл.44,ал.5 от ЗМСМА 

 

РЕШИ: 

 

Приема Отчета за дейността на 
Общинска администрация - Враца за 
периода 01.07.2010 г. - 31.12.2010 г. 

 

ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ № 865: 

ЗА – 18; 

ПРОТИВ –  няма;  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 5. 

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 865. 

 

 

8. Приемане на Отчет за дейността на 
Общински съвет – Враца за второто 

полугодие на 2010 година  

Докладва: Малина Николова 
Председател на ОбС – Враца  
 

 

Изказа се: Цв.Димитров 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 866 

 

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за 
дейността на Общински съвет – 

Враца за второто полугодие на 2010 

година 
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

 

На основание чл. 27, ал. 6 от 
ЗМСМА , чл. 15, ал. 4 от Правилник за 

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

Общинска администрация 
 

РЕШИ: 

Приема Отчет за дейността на 
Общински съвет – Враца за второто 

полугодие на 2010 година.  
 

ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ № 866: 

ЗА – 20; 

ПРОТИВ –  3;  

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 866. 

 

 

9. Приемане на Отчет за изпълнение на 
Програмата за приватизация и 

следприватизационен контрол за 2010г.,  
Програма за приватизация и 

следприватизационен контрол за 2011г., 
План-сметка за разходите на 
Специализирано звено за приватизация 
към Общински съвет - Враца за 2011г., 
съгласно чл.10, ал.1, т.1 от ЗПСК 

Докладва: Мария Петрова 
Общински съветник 

 

При представяне на проекта за решение 
вносителят направи следната корекция:  
В т.3 да се добави текста „и приходи от 
приватизация за 2011г. в размер на 
500 000 лева”. и от Приложени 3 да 
отпадне таблицата със заглавие „Нови 

обекти”. 

  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 867 

 

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за 
приватизация и следприватизационен контрол за 2010 г.,  Програма за приватизация 
и следприватизационен контрол за 2011 г., План-сметка за разходите на 
Специализирано звено за приватизация към Общински съвет - Враца за 2011 г., 
съгласно чл.10, ал.1, т.1 от ЗПСК 

 

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: 

  

1.Приема Отчет за изпълнение на Програмата за приватизация и 

следприватизационен контрол за 2010г. по Приложение № 1.  
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2.Приема Отчет за разходите на Специализирано звено за приватизация към 

Общински съвет – Враца за 2010г., съгласно чл.10, ал.1, т.1 от ЗПСК по Приложение № 2. 

3.Приема Програма за приватизация и следприватизационен контрол за 2011г.  по 

Приложение № 3 и приходи от приватизация за 2011г. в размер на 500 000 лева. 
4.Приема План-сметка за разходите на Специализирано звено за приватизация към 

Общински съвет – Враца за 2011г., съгласно чл.10, ал.1, т.1 от ЗПСК. 

5.Възлага организацията на процедурите на Специализирано звено за приватизация 
към Общински съвет – Враца.   

6.Упълномощава Кмета на Община Враца да сключва договори с изпълнителите на 
правни анализи, с експерт оценителите и приватизационните договори за продажба на  
обектите, включени в Програмата. 
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Приложение № 1 
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Приложение № 2 
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Приложение № 3 

 

П Р О Г Р А М А  

за приватизация за 2011 год.   
 

СС  ПП  ИИ  СС  ЪЪ  КК          №№  11  

на основание чл.1, ал.2 т.1  от ЗПСК 

 

40 % от дяловете на “СВЕЖЕСТ” ООД 

 

СС  ПП  ИИ  СС  ЪЪ  КК          №№  22  

 

общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински 

търговски дружества, които се използват за стопански цели на основание чл. 

3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл.1, ал. 2, т. 3 от ЗПСК 

 

№ 
НАИМЕНОВАНИЕ  

на ОБЕКТА 
АДРЕСНИ ДАННИ 

ПЛОЩ 

/кв.м./ 

АОС – 

частна 

1. 

Самостоятелен обект в 
сграда (магазинно 

помещение) 

Враца ул.”М.Орозов“ 33 

бл.„Металург 5” вх.Г  кв.240а, зона 
Трета 

ЗП-

78,00 

1089/ 

20.11.2006г. 

2. 

Самостоятелен обект в 
сграда (магазинно 

помещение) 

ул.”М.Орозов“ 33 бл.„Металург 5” 

вх.Г  кв.240а, зона Трета 
ЗП-

122,76 

1090/ 

20.11.2006г 

3. 

Трети етаж от б. 

административна 
сграда  

Враца ул. “Иванчо Цветков” №20; 

кв. 37,парцел ХІ, пл.№1145 

ЗП – 

131,50  

1413/ 

26.08.2008г. 

4. Сграда - магазин с.Чирен кв. 48 - 57 
ЗП - 

80,50 

275/ 

19.02.2001г. 

5. 

Помещения в сграда 
на б.Проектантска 
организация - офиси 

гр. Враца, бул. “Хр. Ботев” ЦГЧ 

ид. № 12259.1019.244.1.19 

ид. № 12259.1019.244.1.20 

ид. № 12259.1019.244.1.21 

ид. № 12259.1019.244.1.18 

ид. № 12259.1019.244.1.17 

ид. № 12259.1019.244.1.16 

ид. № 12259.1019.244.1.15 

ид. № 12259.1019.244.1.14 

ид. № 12259.1019.244.1.13 

 

50,81 

9080 

22,10 

15,90 

32,60 

59,40 

37,50 

11,50 

28,60 

1497/18.03.09

1498/18.03.09

1499/18.03.09

1500/18.03.09

1501/18.03.09

1502/18.03.09

1503/18.03.09

1504/18.03.09

1505/18.03.09 

6. 

У.П.И. и едноетажно 

тяло със 
самостоятелен вход от 
комбинирана сграда  

с. Тишевица кв.52 У.П.И. VІІІ 
ЗП–170 

 

У.П.И..- 

400 

1044/ 

10.08.2006г. 

7. Поземлен имот  
Враца ж.к.”Толбухин-юг”, ул. 

„Беласица” кв. 317, У.П.И. ХХХVІІ, 
кв. 317 Зона - Втора 

4 410 
1265/ 

18.07.2007г. 

8. 

Самостоятелен обект в 
сграда с ид. № 

12259.1023.14.5.43 – 

помещение в партерен 

етаж на жилищен блок  

гр.Враца.  ул. „Максим Горки”7 141,25  
1414/ 

26.08.2008г. 
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9. 

Незастроен УПИ, 

отреден за 
производствена и 

складова дейност 

гр. Враца, хранително вкусова зона, 
УПИ І, кв. 254, п.и. с 

идентификатор 12259.1008.165 

2 642 
968/ 

19.04.2006г. 

10. 

Незастроен УПИ, 

отреден за обществено 

строителство  

гр. Враца, хранително вкусова зона, 
УПИ VІІ, кв. 254, п.и. с 
идентификатор 12259.1008.162   

2 138
  
 

969/ 

19.04.2006г. 

11. 

Незастроен УПИ, 

отреден за 
обществено 

строителство  

гр. Враца, хранително вкусова зона, 
УПИ VІІ, кв. 254, п.и. с 
идентификатор 12259.1008.157 

2 098
  
 

970/ 

19.04.2006г. 

12. 

Незастроен УПИ, 

отреден за обществено 

строителство 

гр. Враца, хранително вкусова зона, 
УПИ Х, кв. 254, п.и. с 
идентификатор 12259.1008.156 

3 578
  
 

971/ 

19.04.2006г. 

13. Поземлен имот  
Кв.”Младост” УПИ І,кв.22 

12259.1026.263 
4 282 

1286/ 

15.08.2007г              

14. 
сграда № 1 с ид.№ 

12259.1011.122 склад  

парцел ХХV, квартал 10, Зона – 

Трета „Складова зона” на 
ул.”Драган Цанков” № 4  

приземе
н етаж 

2115,00  

І-ви 

етаж - 

2597,27 

1540/ 

07.05.2009  

15. 

Самостоятелен обект в 
сграда с ид.№ 

12259.1020.26.13.1 

предназначен за 
търговска дейност  

ж.бл. „Зорница” на ул.”Иван Вазов” 

в гр.Враца със съответните ид. ч.  
182 

1636/ 

07.09.2009г  

16. 
Поземлен имот с ид. 

№ 12259.1010.192  

ж.к. „Дъбника” – до бл. № 23 в гр. 

Враца (УПИ ІІІ, , зона - втора, кв. 
126)  

7 432 
1646/ 

29.09.2009г.  

17. 

ПИ с ид. № 

12259.1020.35  с 
двуетажна сграда с ид. 

№ 12259.1020.35.1  

ул.  „Хр. Ботев” 55  в гр. Враца; п.и. 

1360;УПИ V,кв.20, Зона Първа ЦГЧ 

ПИ -295
  

ЗП-78 

1651/ 

26.11.09г. 

18. Поземлен имот  
Враца, местност „Гладно поле” 

УПИ І, иден.№ 12259.727.21 
25 319 

1828/ 

11.11.2010г. 
 

 

Приложение № 4 

ПЛАН – СМЕТКА 

 

по видове разходи 

на Специализирано звено за приватизация – Враца за 2011 г. 

съгласно чл.10 ал.( 1) т.1 от ЗПСК 

№ Вид разход Сума /лв./ 
1. ФРЗ и осигурителни вноски 27 000  
2. Разходи по граждански договори 1 000 
3. Разходи за обяви 3 000  
4. Разходи за оценки  2 000 
5. Разходи за правни анализи 2 500  
6. Възнаграждение на комисии 2 000  
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7. Разходи ДМС 500  
8. Работно облекло 300  
9. Канцеларски разходи 1 300  

10. Други разходи 5 400  

 Общо разходи: 45 000 
 

ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ № 867: 

ЗА – 22: Б.Ничев;  В.Стаменов; В.Драганов; В.Лещарска; Д.Димитрова; Ем.Георгиев; 
Ем.Пеняшки; К.Илиев; Кр.Богданов; М.Петрова; М.Ангелова; М.Калистратов; 
П.Пешлейски; П.Тодоров; Р.Тошева; Р.Христов; Р.Антов; С.Илчева; Ст.Дамянов; 
Т.Василева; Ц.Митов и Цв.Върбанова.   
ПРОТИВ –  1: М.Младенов. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1: Цв.Димитров. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 867. 

 

10. Утвърждаване на Общинска, Областна 
и Републиканска транспортни схеми по 

квотата на Община Враца (за 
осъществяване на обществен превоз на 
пътници)  и възлагане на превозите чрез 
конкурс    

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

Изказаха се: К.Илиев и Ем.Пеняшки 

 

При представяне на докладната записка 
вносителят направи следните 
предложения за промени в проекта за 
решение: 
1.В т.10 от Приложение 1 де се добави 

текста: „Пътува в църковните дни на 
трите задушници през годината 
(задушница преди великия пост, 
черешовата задушница и архангеловата 
задушница)” 

2. В т.17 да се чете „Враца – Крапец – 

Върбешница” 

3. В Приложение 3, т.2 да се чете: 
• „ЕВРО 5 – 10 точки; 

• ЕВРО 4 – 8 точки; 

• ЕВРО 3 – 5 точки;  

За всички останали – 0 точки.  

  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 868 

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на Общинска, Областна и Републиканска 
транспортни схеми по квотата на община Враца (за осъществяване на обществен 

превоз на пътници)  и възлагане на превозите чрез конкурс 
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 
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На основание чл.21, ал.2,  във връзка с ал. 1, т.23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и  във връзка с изискванията на Наредба № 2 

от 15.03.2002 г.  за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили   

издадена от Министерството на транспорта и съобщенията 
 

РЕШИ: 

 

1. Утвърждава  транспортна схема на община Враца, съгласно Приложение № 1 

2. Определя състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на 
постъпилите предложения, както следва (Приложение № 2): 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  инж. Иво Иванов – Директор Дирекция „СИИ и ООС” – Община Враца 
СЕКРЕТАР:          Маргарита Митанкина – експерт „ Транспорт" – Община Враца 

   ЧЛЕНОВЕ:  

1.инж. Наташа Ангелова  Началник отдел „ СИ       и ИИ” – община Враца 
2.Боряна Стаменова юрист -  община Враца 
3.Иван Николов Областен отдел „ Контролна дейност – ДАИ” -       Враца 

(Изпълнителна агенция "Автомобилна  администрация") 

4. Янко Харалампиев “Пътна полиция при ОД на МВР ” – Враца (КАТ – Пътна 
полиция 

5.Недялка Накова  ТД на НАП Велико Търново, офис Враца (Териториална 
данъчна дирекция – Враца) 
 

6. Венелин Веков Представител на браншова организация в областта на 
автомобилния транспорт – Враца 

7. Румен Антов  Общински съветник 

3.Утвърждава критерии и показатели за комплексна оценка и класиране на 
предложенията от участниците в конкурса за разпределение на автобусни линии от 
общинската, областната и републиканската транспортна схема, по квотите на община 
Враца, съгласно Приложение  № 3 

4.Възлага на Кмета на Общината подготовката и провеждането на конкурса в 
съответствие с Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и 

за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси на Министерство на 
транспорта.  

5.Възлага на Кмета на Община Враца  със заповед да назначи комисия за 
провеждане на конкурс съгласно чл.17, ал.6 от Наредба № 2  на Министерство на 
транспорта и съобщенията със състав определен, съгласно т.2 от настоящото Решение. 

6.Определя цена на  документацията за участие в конкурса в размер на 50 лева. 
7.Отменят Решения №№ 415/30.04.2009г. и 515/10.12.2009г. на ОбС Враца. 

 

Приложение № 1 

 

СПИСЪК 

НА ЛИНИИТЕ И КУРСОВЕТЕ ОТ ОБЩИНСКАТА 

 ТРАНСПОРТНА СХЕМА 

 

Тръгва  

№ 

 

 

Автобусна линия - маршрут начална спирка 
ч.. 

обратно 
ч.  

1. № 2 – жк.”Младост” – жк.„Сениче” бл. 202   –  

делнични дни 

6.30 

7.30 

8.30 

7.00 

8.00 

9.00 
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9.30 

10.30 

11.30 

12.30 

13.30 

14.30 

15.30 

16.30 

17.30 

18.30 

19.30 

10.00 

11.00 

12.00 

13.00 

14.00 

15.00 

16.00 

17.00 

18.00 

19.00 

20.00 

  № 2 – жк.”Сениче” бл. 202 – жк„Младост” 

делнични дни 

6.30 

7.30 

8.30 

9.30 

10.30 

11.30 

12.30 

13.30 

14.30 

15.30 

16.30 

17.30 

18.30 

19.30 

7.00 

8.00 

9.00 

10.00 

11.00 

12.00 

13.00 

14.00 

15.00 

16.00 

17.00 

18.00 

19.00 

20.00 

2. № 3 – жк. „Дъбника” бл.26  , пл. „Руски”, „Химко” 6.30 

7.00 

7.30 

8.00 

8.30 

9.30 

10.30 

11.30 

12.30 

13.30 

16.30 

17.30 

18.30 

19.30 

7.00 

7.30 

8.00 

8.30 

9.00 

10.00 

11.00 

12.00 

13.00 

14.00 

17.00 

18.00 

19.00 

20.00 

3. № 5  АГ  Враца – кв. „Бистрец” – делник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.50 

6.30 

7.00 

7.30 

8.10 

10.00 

11.40 

12.40 

13.30 

14.30 

16.10 

17.00 

18.00 

18.45 

6.10 

6.50 

7.20 

7.50 

8.30 

10.20 

12.00 

13.00 

13.50 

14.50 

16.30 

17.20 

18.20 

19.05 
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Сезонно  от 01.04 до 01.10 19.30 19.45 

 № 5  АГ  Враца – кв. „Бистрец” – празник 7.20 

9.40 

13.00 

16.10 

18.20 

7.40 

10.00 

13.20 

16.30 

18.40 

4. № 6 АГ  Враца – Челопек – делник  5.00 

6.20 

8.30 

12.00 

14.30 

16.30 

18.00 

19.30 

5.30 

6.50 

9.00 

12.30 

15.00 

17.00 

18.30 

20.00 

 № 6 АГ  Враца – Челопек – празник  8.00 

12.00 

16.00 

19.15 

8.30 

12.30 

16.30 

19.35 

5.   № 7 АГ  Враца – Нефела – делник  5.10 

6.10 

7.05 

8.00 

9.30 

11.30 

12.30 

13.30 

15.00 

16.30 

17.30 

18.40 

19.40 

5.30 

6.40 

7.30 

8.30 

10.00 

12.00 

13.00 

14.00 

15.30 

17.00 

18.00 

19.00 

20.00 

 № 7 АГ  Враца – Нефела – празник  5.50 

8.00 

9.40 

11.30 

14.00 

16.40 

19.40 

6.20 

8.30 

10.00 

12.00 

14.30 

17.00 

20.00 

6. № 8 АГ  Враца – Веслец  7.20 

9.30 

12.30 

15.00 

18.00 

8.00 

10.10 

13.10 

15.40 

18.30 

7. № 10 АГ  Враца – Косталево – делник  6.00 

7.00 

9.00 

12.00 

14.00 

17.00 

19.30 

6.30 

7.30 

9.30 

12.30 

14.30 

17.30 

20.00 

 № 10 АГ  Враца – Косталево – празник  6.00 

14.00 

19.30 

6.30 

14.30 

20.00 
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8. № 12 АГ  Враца – „Дружба” от 01.04 до 31.10 7.20 

9.30 

12.30 

15.00 

18.00 

8.00 

10.10 

13.10 

15.40 

18.30 

9. № 13 АГ  Враца – Язовира  
 

 

 

Сезонно  от 01.04 до 01.10 

8.00 

10.00 

13.00 

17.00 

19.30 

8.20 

10.20 

13.20 

17.20 

19.50 

10. № 17 – жк.”Дъбника” бл.26 – Гробищен парк 

Пътува в църковните дни на трите задушници през 
годината (задушница преди великия пост, 
черешовата задушница и архангеловата задушница) 

7.00 

8.00 

8.30 

9.00 

10.00 

11.00 

12.00 

13.00 

14.00 

7.30 

8.30 

9.00 

9.30 

10.30 

11.30 

12.30 

13.30 

14.30 

11. №  20 АГ  Враца – Згориград – делник 6.00 

6.40 

8.30 

11.30 

12.30 

13.40 

15.00 

17.40 

18.30 

19.40 

6.20 

7.00 

9.00 

12.00 

13.00 

14.00 

15.30 

18.00 

19.00 

20.00 

 № 20 АГ  Враца – Згориград – празник  7.20 

8.40 

12.40 

15.00 

19.00 

8.00 

9.20 

13.30 

16.00 

19.40 

12. № 21 АГ  Враца – Голямо Пещене 6.41 

12.41 

17.31 

7.20 

13.20 

18.10 

13. АГ  Враца – Мало Пещене – само петък 6.30 7.10 

 Само петък и неделя 17.45 18.30 

14. № 23 АГ  Враца – Лиляче – делник 6.50 

7.30 

9.15 

10.30 

11.30 

13.00 

14.00 

15.00 

16.30 

17.30 

18.30 

7.20 

6.50 

8.30 

10.00 

11.00 

12.30 

13.30 

14.30 

16.00 

18.00 

17.30 
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 № 23 АГ  Враца – Лиляче - празник 6.50 

8.30 

12.30 

15.40 

17.30 

7.20 

9.00 

13.00 

16.10 

18.00 

15. №  50 –  „РУМ” – „Медковец” 

делнични дни 

6.30 

7.30 

8.30 

9.30 

10.30 

11.30 

12.30 

13.30 

14.30 

15.30 

16.30 

17.30 

18.30 

19.30 

7.00 

8.00 

9.00 

10.00 

11.00 

12.00 

13.00 

14.00 

15.00 

16.00 

17.00 

18.00 

19.00 

20.00 

 № 50 „Медковец” – „РУМ” 

делнични дни 

6.30 

7.30 

8.30 

9.30 

10.30 

11.30 

12.30 

13.30 

14.30 

15.30 

16.30 

17.30 

18.30 

19.30 

7.00 

8.00 

9.00 

10.00 

11.00 

12.00 

13.00 

14.00 

15.00 

16.00 

17.00 

18.00 

19.00 

20.00 

16. Враца – Лютаджик  18.00 7.00 

17. Враца – Върбица  (само неделя) 15,55 17,00 

18. (само делнични дни) 18,00 6,20 

19. Враца – „Врачански балкан” - изпълнява се на 
празници и чествания 

- - 

20. Враца – в.”Околчица” - изпълнява се на празници и 

чествания 
- - 

 

СПИСЪК 

НА ЛИНИИТЕ И КУРСОВЕТЕ ОТ ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНА СХЕМА, ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ ОТ ОБЩИНА ВРАЦА 

(на основание чл.14, ал.2 от Наредба № 2 /15.03.2002г. на МТС) 

 

Тръгва  

№ 

 

 

Направление от АГ – Враца 
час 

обратно 
час 

1. Враца – Козлодуй  6,40ч. 11,00ч. 

  10,50 13,40 

  12,50 15,40 

  13,40 8,05 
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  14,10 16,45 

  16,20 7,15 

  17,45 09,15 

2. Враца – Бяла Слатина  7,50 10,15 

3. Враца – Осен  (събота отива, неделя се връща) 7,45 16,30 

4. Враца – Габаре  12,40 14,10 

5. Враца – Тлачене – Соколаре  12,00 13,30 

  17,00 6,30 

6. Враца – Михайлово  10,00 11,30 

  15.00 16,30 

7. Враца – Мездра – Драшан  7,00 8,30 

  14,30 15,45 

8. Враца – Попица  7,20 9,00 

  15,00 16,30 

9. Враца – Оряхово  7,35 10,00 

  14,55 17,00 

10. Враца – Фурен  7.00 8,00 

11. Враца – Рогозен  (само неделя) 14,24 15,40 

12. Враца – Голямо Бабино 6,50 8,23 

  13,40 14,43 

  17,30 18,30 

13. Враца – Галиче  15,15 16,40 

14. Враца – Мездра  6,10 6,50 

15. Враца – Бутан   9,20 10,50 

  15,00 17,00 

 (петък отива,неделя се връща) 18,01 17,00 

16. Враца – Рогозен – Сираковао – Враца  8.05 обиколен 

  14,30 обиколен 

17. Враца – Крапец – Върбешница  7.00 7.30 

  13.00 13.30 

  18.00 18.30 

 
СПИСЪК 

 

НА ЛИНИИТЕ И КУРСОВЕТЕ ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА ТРАНСПОРТНА 

СХЕМА, ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ОТ ОБЩИНА ВРАЦА 

(На основание чл.14, ал.2 от Наредба № 2 /15.03.2002г. на МТС) 

 
Тръгва  

№ 

 

 

Направление  

от АГ – Враца 
час 

 

обратно 
час 

1. София – Враца 5,50 11,00 

  11,20 15,15 

  13,30 17,00 

 Изпълнява се в неделя 15,50 18,10 

 Изпълнява се в неделя от 1април до 31 

октомври 

15,50 18,00 

  18,45 12,45 

2. Враца – Берковица  8,00 11,40 

3. Враца – Вършец – Враца  12,10 13,30 
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  15,10 16,40 

4. Враца – Ботевград  14,10 16,40 

5. Враца – Етрополе  8,10 13,20 

6. Плевен – Враца  6,15 11,30 

  12,30 17,15 

 
Приложение № 2 

  
СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА 

 
за провеждане на конкурс и оценка на постъпилите предложения в съответствие с 
изискванията на чл. 17, ал.5 и ал. 7 от Наредба № 2 от 2002г. на Министерството на 

транспорта и съобщенията, както следва: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  инж. Иво Иванов - Директор Дирекция „СИИ и ООС” - Община Враца 
 

СЕКРЕТАР:          Маргарита Митанкина – експерт „ Транспорт" – Община Враца 
 

   ЧЛЕНОВЕ:  

 

1. инж. Наташа Ангелова 
 

 Началник отдел „ СИ       и ИИ” – Община Враца 

2.Боряна Стаменова юрист -  Община Враца 
 

3.Иван Николов Областен отдел „ Контролна дейност – ДАИ” -       Враца 
(Изпълнителна агенция "Автомобилна  администрация") 

 

4. Янко Харалампиев “Пътна полиция при ОД на МВР ” – Враца (КАТ – Пътна 
полиция 
 

5.Недялка Накова  ТД на НАП Велико Търново, офис Враца (Териториална 
данъчна дирекция – Враца) 
 

6.Венелин Веков Представител на браншова организация в областта на 
автомобилния транспорт – Враца 
 

7. Румен Антов  Общински съветник 

 
Приложение № 3  

 
КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ 

ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ 

 

на предложенията на участниците в конкурс за разпределение на автобусни линии от 
общинската, областната и републиканската транспортна схема, 

по квотата на община Враца 
 

1. Собственост на превозните средства: 
• За собствен или взет с лизингов договор  – 10 точки; 

• За нает –  5 точки;  

За доказателства се приемат за собственост (свидетелство за регистрация на 
моторно превозно средство (МПС) или лизингов договор.  
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Точките по критерия се образуват като сбор от получените точки за всяко от 
основните МПС без резервите. 

2. Екологичност на превозните средства: 
За всяко превозно средство със стандарт:  

• ЕВРО 5 – 10 точки; 

• ЕВРО 4 – 8 точки; 

• ЕВРО 3 – 5 точки;  

• За всички останали – 0 точки.  

За доказателства се приемат документи от завода производител и/или негов 
официален представител или ако това е записано в регистрационния талон. 

Точките по критерия се образуват като сбор от получените точки за всяко от 
основните МПС без резервите. 

3. Комфорт на превозните средства: 
• климатик   –   5 точки. 

За доказателство се приема документ от сервиз извършващ монтаж, ремонт и 

обслужване на автоклиматици, доказващ наличие и изправност на същия.  
Точките по критерия се образуват като сбор от получените точки за всяко от 

основните МПС без резервите. 
4. Цена на билета ( формирана на база всички разходи с включен ДДС), 

придружена с калкулация за себестойността до крайния пункт: 
• първо място / най-ниска цена /  –  30 точки; 

• второ място    – 25 точки; 

• трето място    – 20 точки; 

• четвърто и следващо   – 0 точки. 

Предложената цена е крайна и е валидна за целият период на договора. Изменение 
на цената се допуска единствено и само по реда и условията на договор за извършване на 
обществен превоз на пътници. 

5. Оборудване на превозните средства за превоз на трудноподвижни лица: 
• За всяко превозно средство - 10 точки. 

За доказателства се приемат декларация от кандидата и снимки на автобуса, от 
които да е видно наличието на оборудване за превоз на трудноподвижни лица. 

6. Социални облекчения - допълнителни, не включващи законовите:  
Предложения за намаления на цените в % за следните групи пътници: 

• учащи (ученици, студенти); 

• пенсионери; 

• хора с увреждания; 
• други. 

Критерии за оценяване (изчислява се като съотношение между предложената цена 
и процентното намаление): 

• за най-голямо намаление – 5 точки; 

• за второ място – 3 точки; 

• за трето място – 2 точки; 

• за всички останали – 1 точка. 
Точките по критерия се образуват като сбор от получените точки за всяко отделно 

предложение. 
7. Период след дата на първоначална регистрация на МПС: 

• oт 1 до 5 години - 15 точки; 

• от 5 до 10 години – 12 точки; 

• от 10 до 15 години – 10 точки; 

• над 15 години – 0 точки. 

За доказателство се приема регистрационния талон на превозното средство. 
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Точките по критерия се образуват като сбор от получените точки за всяко от 
основните МПС без резервите. 

8. База за ремонт и проверка на техническото състояние на МПС:  

• на територията на община Враца – 10 точки; 

• извън територията на община Враца – 5 точки; 

• при липса на база  - 0 точки.  

Горните обстоятелства се удостоверяват с копие от нотариален акт или копие от 
договор за наем  (Срокът на договора за наем не може да бъде по малък от пет години, т.е 
да не изтича преди 2016г. ). 

Ако всичките  превозни средства без изключение, с които кандидатства участника 
са с първоначална регистрация след 01.01.2006г.,  получава – 10 точки. 

 

Забележки:  

Всеки участник декларира писмено, че ще извършва превозите с превозните 
средства, с който участва в конкурса или с други такива, отговарящи на същите или на по-

високи критерии. 

 

Критериите важат само за превозните средства предвидени за изпълнение на 
маршрутните разписания,  участващи в конкурса.  

Класирането на кандидатите да се извърши по общия брой точки,  получени от 
сбора на отделните  критерии. На първо място се класира участникът получил най – много 

точки. 

При равен брой точки предимство се дава на участника, който е направил 

допълнителни предложения за извършване на услуга в полза на гражданите на общината, 
по т. 6 от настоящите критерии. 

 

ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ № 868: 

ЗА – 19: Б.Ничев;  В.Стаменов; В.Драганов; В.Лещарска; Вл.Ценов; Ем.Георгиев; 
Ем.Пеняшки; К.Илиев; Кр.Богданов; М.Петрова; М.Калистратов; П.Пешлейски; 

П.Тодоров; Р.Тошева; Р.Антов; С.Илчева; Ст.Дамянов; Т.Василева и Ц.Митов.   
ПРОТИВ –  няма; 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 4: В.Атанасов; Вл.Христов; Д.Димитрова и М.Ангелова. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 868. 

 

11. Предложение за сключване на 
споразумение за сътрудничество между 
Областна администрация Монтана, 
Областна администрация Враца, 
Община Враца и Община Георги 

Дамяново за подготовка и последваща 
реализация на съвместен проект: 
„Подобряване на публичното 

управление на местно и регионално 

ниво чрез обмен на добри европейски 

практики” по бюджетна линия 
BG051PO002/10/1.6.-02, подприоритет 
1.6. „Транснационално и между 
регионално сътрудничество”, 

приоритетна ос 1. „Добро управление” 

на Оперативна Програма 
„Административен Капацитет” 

Докладва: Ани Василева 
Зам.кмет на Община Враца 
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Изказаха се: Ани Василева, К.Илиев, 
В.Атанасов, Вл.Христов и Цв.димитров 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 869 

 

ОТНОСНО: Предложение за сключване на споразумение за сътрудничество 
между Областна администрация Монтана, Областна администрация Враца, Община 
Враца и Община Георги Дамяново за подготовка и последваща реализация на 
съвместен проект: „Подобряване на публичното управление на местно и регионално 
ниво чрез обмен на добри европейски практики” по бюджетна линия 
BG051PO002/10/1.6.-02, подприоритет 1.6. „Транснационално и между регионално 
сътрудничество”, приоритетна ос 1. „Добро управление” на Оперативна Програма 
„Административен Капацитет” 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
(ЗМСМА), във връзка с чл. 59 и чл. 61, ал.1 и ал. 2, т.1, т.2, т.3, т.4а, т.5, т. 6 и т.8 от 

ЗМСМА, както и във връзка с чл. 6, ал. 2 от Закона за финансово управление и контрол в 
публичния сектор (ЗФУКПС) и при мотиви, подробно изложени в докладната записка: 

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за сключване на споразумение, съгласно приложения проект за 
сътрудничество на Община Враца с Областна администрация Монтана, Областна 
администрация Враца и Община Георги Дамяново за подготовка и последваща реализация 
на съвместен проект: „Подобряване на публичното управление на местно и 

регионално ниво чрез обмен на добри европейски практики” по бюджетна линия 
BG051PO002/10/1.6.-02, подприоритет 1.6. „Транснационално и между регионално 

сътрудничество”, приоритетна ос 1. „Добро управление” на Оперативна Програма 
„Административен Капацитет”. 

2. Упълномощава кмета на Общината да подпише споразумението за 
сътрудничество с Кандидат – Областна администрация Монтана и Партньори - Областна 
администрация Враца и Община Георги Дамяново. 

3. Упълномощава кмета на Общината да представлява Община Враца, като страна 
по споразумението за сътрудничество. 

4. Одобрява споразумението за сътрудничество с Областна администрация 
Монтана, Областна администрация Враца и Община Георги Дамяново. 

 
ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ № 869: 

ЗА – 23;  

ПРОТИВ –  1; 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3.  

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 869. 

 
12. Съгласие за участие в Проект 

„Подкрепа за създаване и промотиране 
на иновативни културни събития” по 

Програма „Регионално развитие” на 
МРРБ, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и 

интегрирано градско развитие”, 

Операция 1.1: „Социална 
инфраструктура” 
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Докладва: Ани Василева 
Зам.кмет на Община Враца 
 

Изказаха се:Ем.Пеняшки 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 870 

 

ОТНОСНО: Съгласие за участие в Проект „Подкрепа за създаване и 

промотиране на иновативни културни събития” по Програма „Регионално развитие” 

на МРРБ, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, 

Операция 1.1: „Социална инфраструктура” 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

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

 

РЕШИ: 

 

1.Дава съгласие Община Враца да кандидатства по Схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и 

промотиране на иновативни културни събития”. 

2.Дава съгласие Община Враца да осигури 5% собствен принос по проекта. 
3.Дава съгласие Община Враца да провежда събитието, описано в проектното 

предложение, в период до 1г. след приключване на дейностите по проекта при сключване 
на договор за финансиране с УО на ОПРР. 

 
ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ № 870: 

ЗА – 24: Б.Ничев;  В.Стаменов; В.Драганов; В.Лещарска; Вл.Ценов; Вл.Христов; 
Д.Димитрова; Ем.Пеняшки; Кр.Богданов; М.Петрова; М.Ангелова; М.Калистратов; 
П.Пешлейски; П.Тодоров; Пл.Димитров; Р.Тошева; Р.Христов; Р.Антов; С.Илчева; 
Ст.Дамянов; Т.Василева; Ц.Митов; Цв.Димитров и Цв.Върбанова.   
ПРОТИВ –  1: В.Атанасов. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2: Ем.Георгиев и К.Илиев.  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 870. 

 
13. Приемане на Общинска стратегия за 

развитие на социалните услуги  в 
община Враца 2011 – 2015г. 
Докладва: д-р Михаил Шарков 
Зам.кмет на Община Враца 
 

Изказаха се: К.Илиев и Вл.Христов 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 871 

 

ОТНОСНО: Приемане на Общинска 
стратегия за развитие на  социалните 
услуги в община Враца 2011 – 2015 г. 
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от 
ЗМСМА и във връзка с чл.19, ал.2 от  

Закона за социално подпомагане и чл.36 

б, ал.1 от Правилник за прилагане на 
закона за социално подпомагане 

 

РЕШИ: 
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Приема Общинска стратегия за развитие 
на социалните услуги в Община Враца 
2011 – 2015 година. 

 
ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ № 871: 

ЗА – 23;  

ПРОТИВ –  няма; 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1.  

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 871. 

 
14. Приемане на Начален ликвидационен 

баланс, Доклад, поясняващ началния 
ликвидационен баланс и Програма за 
ликвидация на „Обредни 

дейности”ЕООД – Враца /в ликвидация/ 
Докладва: Малина Николова 
Председател на ОбС – Враца  
 

Изказаха се: Д.Димитрова и В.Драганов 

  

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 872 

 

ОТНОСНО: Приемане на Начален ликвидационен баланс, Доклад, поясняващ 

началния ликвидационен баланс и Програма за ликвидация на „Обредни 

дейности”ЕООД – Враца /в ликвидация/ 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.270, ал.1 от ТЗ и при мотиви, 

подробно изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 

 

 Приема: 
1.Начален ликвидационен баланс на „Обредни дейности”ЕООД – Враца /в 

ликвидация/. 
2.Доклад, поясняващ началния ликвидационен баланс на „Обредни 

дейности”ЕООД – Враца /в ликвидация/. 
3.Програма за ликвидация на „Обредни дейности”ЕООД – Враца /в 

ликвидация/. 
 

Д О К Л А Д 

 
към баланса  на „ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ” ЕООД гр. Враца  /в ликвидация/ 

към 12.11.2010 г. 
 

 

С Решение № 770 по ПРОТОКОЛ № 61 от 30.09.2010 г. на Ръководния орган и 

едноличен собственик на капитала на дружеството – Общински съвет Враца – е 
прекратено „Обредни дейности” ЕООД, гр. Враца, със срок за завършване на 
ликвидацията – 7 месеца.  
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Решението е вписано в търговския регистър на 12.11.2010 г., която дата е и 

началото на ликвидационното производство  

           На 12.11.2010г. със Заповед №1 /12.11.2010г. е извършена инвентаризация на 
активите на дружеството.Съставени и подписани са инвентаризационни описи и 

сравнителни ведомости. Не са установени различия. 
           На 12.11.2010г. фирмата е дерегистрирана по ДДС.. 

           С Протокол №63 от 16.11.2010 и Решение № 818 на Общински съвет –Враца е 
избран за ликвидатор Валери Илиев Иванов. 

На 26.11.2010г е подадено заявление в Търговския регистър за вписване. 
Към 12.11.2010г е съставен встъпителен ликвидационен баланс. 
По актива на баланса : 

                    Налични дълготрайни активи с балансова стойност 73 269,61 лв. 
                    Налични стоки       1 626,80 лв. 
                    Краткосрочни задължение З.Флорова   13 169,25 лв. 
                    Надвнесени давансови данъци    1 882,80 лв. 
                    Корпоративен данък към 12.11    - 261,85 лв.  
                    Парични средства в брой     289,20 лв. 
                    Парични средства в банка     13 198,48 лв. 
                                                                Общо:    103 174,29 лв. 
 

По пасива на баланса: 
                   Основен капитал      115 100,00 лв. 
                   Резервен капитал      7 259,52 лв. 
                   Натрупана загуба мин. Години    - 27 409,94 лв. 
                   Печалба текуща година      2 356,64 лв. 
                   Остатък за социални разходи     478,98 лв. 
                   Задължение към доставчици     160,80 лв. 
                   Задължение персонал      1 245,12 лв. 
                   Задължение НОИ      784,37 лв. 
                   Задължение за ДОД и ДДС     698,80 лв. 
                   Задължение по ревизионен акт    2 500,00 лв.        
                                                                Общо:    103 174 ,29 лв.  
 

ПО АКТИВА НА БАЛАНСА : 

Дълготрайните активи на дружеството са с балансова стойност както следва: 
Сгради  - Ритуални  стар гробищен парк  2 бр. за 38000 лв. 
                Ритуална сграда нов гробищен парк      36000 лв. 
                Сграда                                                        17000 лв. 
                Навес стар гробищен парк                         4000 лв.  
                                    Общо                                     95000 лв. 
 

Машини и оборудване: 
Абрихт      1200 лв. 
Фреза       1000 лв.   
Банцинг      800 лв. 
Циркуляр за дърво     200 лв. 
Шмиргел      150 лв. 
Машина за рязане на камък    800 лв. 
Полировъчна каменоделска   1500 лв. 
        

                                    Общо:   5650 лв. 
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Транспортни средства: 
УАЗ 452                                                                     3000 лв. 
БАГЕР                                                                        4000 лв.           
                     Общо:                                     7000 лв. 
 

Натрупаната амортизация към 12.11.2010 г.  е  -34380,39 лв. 
Остатъчната стойност на ДМА                            73569,61 лв.        
 

Налични стоки на стойност                                  1626,80 лв.  
представляващи ковчези, кръстове ритуални чаши и други дребни стоки. 

 

Надвнесени авансови данъци от минали години 1882,80 лв. и непредприети действия за 
прихващане от дължими такива.Корпоративен данък към датата на обявяване на 
ликвидацията 261,85 лв. внесен през месец 12.2010г. 
По сметка Други дебитори и кредитори има несъбрани вземания от липси на лицето 

Звезда Флорова – починала и сумата от                   13169,25 лв. е несъбираема. 
Парични средства в каса                                             289,20лв  
и в банка                                                                  1 3198,48 лв.                                    
 

       ПО ПАСИВА НА БАЛАНСА : 

Единствен собственик на капитала на дружеството  

е Община Враца с капитал                                                 115 100 , 00 лв. 
 

Резервния капитал е от натрупани печалби от 2009г. 7259,52 лв. 
Натрупани загуби от минали години   27409,94  

Текуща печалба от 2010г.     2356,64 

Салдо по сметката за социални погребения  478,98 

Задължение към достовчици за ковчези 

платено през месец 12.2010     160,80лв. 
Текущи задължение към персонала   вед 11.2010           1245,12лв. 
Задължение към НОИ  вед.11.2010   784,37 лв. 
Задължение към НАП-текущо ДДС   698,80 лв. 
Задължения по ревизионен акт на АДФК   2500,00лв                         
 ПО ОТЧЕТА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 12.11.2010г. 
 

ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА :  

 

Приходи от услуги                                        76358,00 

Приходи от продажба на стоки                     6006,00 

Общо    приходи                                            82364,00 

 

Разходи за дейността : 
 

За материали                                196,00 

За външни услуги                       8248,00 

За заплати                                  42932,00 

За осигуровки                              7417,00 

За амортизация                            2595,00 

Други разходи                           10455,00 

Отчетна стойност на пр.стоки   4595.00 

Финансови разходи                     3307,00 

Общо разходи                             79745,00 
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Финансов резултат                     2619,00 

 

 

Общо                                           82364,00                           

 

В   разходите за външни услуги са включени разходите за вода, ел. енергия, телефони, 

услуги с багер и др.разходи за външни услуги. 

В другите разходи са включени плащанията по граждански договори и стопанския 
инвентар. 

Финансовите разходи са банковите такси и глоба от 2500,00 лв. от АДФК. 

П Р О Г Р А М А 

 

за  ликвидацията на „Обредни дейности” ЕООД, гр. Враца /в ликвидация/, с ЕИК 

106517660 и адрес на управление: гр. Враца, ул. Иванчо Цветков” № 19 

 

 

 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Ликвидацията – Понятие: Ликвидацията е правна форма за довършване делата на 
преустановилото търговската си дейност дружество, осребряване на имуществото му, 
изплащане на дълговете му, разпределяне на остатъка от чистото имущество между 
съдружниците и подготвяне на дружеството за заличаването му от търговския регистър. 

Цел на ликвидацията: Целта на ликвидацията е приключване на създадените 
между дружеството и третите лица правоотношения, разпределяне на дружественото 

имущество между съдружниците и заличаване на дружеството като субект на правото.  

 Ликвидацията като производство е регламентирана в Търговския закон, Глава 
ХVІІ – от чл. 266 до чл. 274 вкл. и представлява верига от последователно развиващи се 
действия, насочени към определена цел. При нея се осъществява поредица от логически и 

хронологически свързани действия, насочени към постигането на следните цели – 

осребряване на дружественото имущество, удовлетворяване на кредиторовите вземания, 
разпределяне на ликвидационните дялове между съдружниците и заличаване на 
дружеството от търговския регистър. 

 Етапи: Най-условно ликвидационните действия могат да се систематизират в пет 
етапа: начало на ликвидационното производство; установяване размера на дружественото 

имущество; погасяване задълженията на дружеството; определяне остатъка от 
имуществото на дружеството и разпределянето му между правоимащите; приключване на 
ликвидационото производство.  

 Счетоводното отчитане на дейността се извършва по Счетоводен стандарт № 13 

обн. ДВ бр. 30 от 07.04.2005 г., изм. ДВ. бр. 86 от 26.10.2007 г. – Отчитане при ликвидация 
и несъстоятелност.  
 * Задължителна предпоставка за да се премине към разпределяне на имуществото е 
да се удовлетворят кредиторите като бъдат изплатени, или обезпечени всички 

задължения на дружеството, в това число и спорните, тези под условие и с ненастъпил към 

определения краен срок на ликвидацията падеж. 

 * Законово е въведена презумпцията, че имуществото на дружеството е достатъчно 
за удовлетворяване на всичките му кредитори, като ако се окаже обратното се 
преминава към производство по несъстоятелност. 
 * Съгласно закона, по време на цялото производство Общински съвет – Враца в 
качеството си на едноличен собственик на капитала запазва функциите и правомощията си 

на Ръководен орган на дружеството, а ликвидаторът действа като негов довереник и е 
длъжен да изпълнява решенията му. 
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 С оглед изложеното и като отчитам спецификите на „Обредни дейности” ЕООД 

като общинско дружество, извършвало специфична, обществено значима дейност, 
осъществяването на която Община Враца чрез специализираното си звено продължава и в 
момента, и ще продължи и след приключване на производството, предлагам следната 
програма за ликвидация: 
 

 ІІ. ПРОГРАМА ЗА ЛИКВИДАЦИЯ 

 

1. Откриване на производството по ликвидация.      

С Решение №  770 от 30.09.2010 г.  по Протокол № 61 на Общински съвет – Враца е 
прекратил дейността на „Обредни дейности” ЕООД, гр. Враца със срок за ликвидацията – 

7 месеца. 
 Решението е публикувано в търговския регистър на 12.11.2010 г.,  от която дата 
производството по ликвидация се счита открито и от която започва да тече определеният 
от Ръководния орган (Общински съвет – Враца в качеството си на едноличен собственик 
на капитала на дружеството) срок за приключване на ликвидацията. 

Първоначално за ликвидатор на дружеството е определен дотогавашния управител 

г-жа Радостина Миткова Нинова – Савовска, а по-късно, с Решение №  818 от 16.11.2010 г. 
по Протокол №  63 на Общински съвет – Враца, вместо нея е назначен Валери Илиев 
Иванов. 
 Същият е вписан в търговския регистър на 30.12.2010 г. 
 

   Поканата до кредиторите на дружеството да предявят вземанията си е обявена в 
търговския регистър на 26.11.2010 г. 
 

 Данъчната администрация е уведомена изрично за началото на ликвидацията 
съгласно чл. 268, ал. 3 ТЗ. 

 

 Изготвен е Начален (встъпителен) ликвидационен баланс към момента на 
прекратяване на дружеството – 12.11.2010 г. (счетоводен баланс, отчет за приходите и 

разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал, справка за 
дълготрайните активи). 

Съставен е и Доклад  към началния баланс, който го пояснява. 
 

Началният (встъпителен) баланс и докладът към него са представени на Ръководния 
орган (Общ. С – Враца) за приемане в заседанието му на 25.01.2011 г.  
 

 2. Довършване на текущите сделки на дружеството. 
 Преустановяване на  придобивната дейност на дружеството. 
 Продажбата на услуги и сключването на други търговски сделки с цел печалба, 
освен необходимите за осъществяване на производството по ликвидация бяха напълно 

преустановени. 

 Изпълнение на задълженията на дружеството. 
 Дружеството няма неплатени задължения към търговски партньори и доставчици. 

 Няма заварени дългосрочни договори с падеж на задълженията след срока за 
приключване на ликвидацията, или такива, сключени под условие, освен тези с 
доставчиците на ел. енергия, В и К и телефонни услуги. 

 Предприети са действия за прекратяване на договорите на дружеството с 
електроснабдителното дружество и В и К и прехвърляне на партидите на Общинско 

предприятие „Обредни дейности”. 

 Предприети са действия за прекратяване на договорите на дружеството с 
ВИВАКОМ за предоставяне на стационарни телефонни услуги за четири телефонни поста 
и прехвърляне на партидите на Общинско предприятие „Обредни дейности”. 
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 Предстои прекратяване на договорите за предоставяне на мобилни телефонни 

услуги от ГЛОБУЛ за 18 бр. абоната, което не може да стане преди изтичането на крайния 
срок на договора – 22.06.2011 г. поради това, че дружеството ще заплати големи 

неустойки. 

 До решаване на въпроса с прехвърляне на партидите и приключване срока на 
договора с мобилния оператор, считано от 01.12.2011 г. сметките за ел. енергия, В и К, 

стационарна и мобилна телефония се заплащат от реалния ползвател на услугите - ОП 

„Обредни дейности”, съгласно подписан от страните протокол. 

 

 Събиране на вземанията. 
 Работа по събирането на всички установими по счетоводната документация, или 

станали известни на ликвидатора по друг начин вземания на дружеството, чрез прилагане 
в пълен обем на  всички допустими от закона способи, методи и средства за това. 
 

 3. Осребряване на финансовите и материалните активи и удовлетворяване на 
кредиторите на дружеството. 
 Осребряване. 
 Дружеството не разполага с финансови активи. 

 Що се отнася до материалните му активи, които подлежат на осребряване (ДМА), 

то същите са надлежно отразени в началния ликвидационен баланс и са описани в 
доклада, който го пояснява.  

 Изхождайки от спецификата на активите и от обстоятелството, че значителна част 
от тях са необходими за осъществяване дейността на ОП „Обредни дейности” от една 
страна, и от друга – от нуждата от достатъчно парични средства за финансиране на 
производството по ликвидация и удовлетворяване на всички известни и евентуални 

кредитори на дружеството, при баланс на интересите, ликвидаторът намира за разумно 

следното: 

 1. Осребряване на всички ДМА, които са движими вещи (машини, съоръжения, 
МПС) без изключение чрез продажбата им по цени, определени от лицензиран оценител. 

 2. Въздържане от осребряване (продажба) на недвижимите имоти на дружеството с 
цел след удовлетворяването на всички кредитори същите да бъдат предоставени като 

ликвидационен дял на собственика на капитала  - Община Враца, която да ги използва 
както намери за добре с оглед предназначението им. 

 3. В краен случай, при непреодолим  по друг начин недостиг на средства за 
удовлетворяване на кредиторите и/или за издръжка на дейността по ликвидацията (което е 
възможно в определени хипотези – напр. при предявяване на искове срещу дружеството и 

проточване на съдебните производства, в който случай е недопустимо разпределяне на 
имуществото без да се даде съответното обезпечение и приключване на производството 

чрез заличаване на Обредни дейности в търговския регистър) – осребряване на някои от 
второстепенните, помощни и в лошо състояние постройки на дружеството, напр. 

каменоделска работилница, след разрешение от Общински съвет – Враца и оценка 
на лицензиран оценител. 

 Удовлетворяване на кредиторите на дружеството. 
Платен е дължимият съгласно ЗДДС данък върху добавената стойност, начислен 

към момента на вписването на прекратяване на дружеството върху активите за които е 
ползван данъчен кредит. 

Платен е  дължимият корпоративен данък, дължим съгласно ЗКПО. 

Изплатени са на персонала обезщетенията по КТ, свързани с прекратяване на 
трудовите правоотношения.  

Заплащане на неизплатените към датата на внасяне на програмата в Община 
Враца – 13.01.2011 г. -  задължения към известни кредитори: 

1.  Обезщетение по КТ при пенсиониране в размер на шест брутни работни заплати 

на 1 работник – 1 872.00 лв. 
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2. Финансови санкции по две влезли в сила преди началото на ликвидацията 
наказателни постановления от АДФК – общо 2 500.00 лв. 
 

 4. Установяване на чистият остатък от дружественото имущество и 

разпределението му между съдружниците. 
 Предвид обстоятелството, че Община Враца е едноличен собственик на капитала на 
„Обредни дейности” ЕООД, то разпределението в случая ще се изрази в предоставянето на 
чистия остатък от дружественото имущество изцяло на общината като неин 

ликвидационен дял. 

 Както, обаче, посочихме и по-горе, установяването на чистият остатък не е 
еднократен акт, а процес, който завършва едва след удовлетворяване на всички 

кредиторови претенции и тук е възможна промяна на отразеното в началния баланс 
положение при заявяване на нови, незаявени към момента на съставянето му претенции от 
кредитори, които към момента не са били известни. 

 Предвид нормата на чл. чл. 272, ал. 1 ТЗ, чистият остатък от дружественото 

имущество може да бъде предоставен на Община Враца след изтичането на шест месеца 
от деня, в който поканата до кредиторите е обявена в търговския регистър, или не по-рано 
от  27.06.2011 г. 
 При това са възможни и усложненията в описаните по-горе, в т.3.3. от плана, 
хипотези.  

 

 5. Приключване на ликвидационното производство. 
 Както вече бе посочено ликвидационното производство приключва след 

удовлетворяване на всички кредитори и разпределяне на чистият ликвидационен остатък. 

 При наличието на посочените задължителни предпоставки, приключването на 
ликвидацията предполага задължителното извършването на следните действия: 
 1. Вземане на решение от Общински съвет – Враца за разпределяне на чистия 
остатък от дружественото имущество (предаването му на Община Враца като 

ликвидеционен дял). 

 2. Вземане на решение от Общински съвет – Враца за отписване на несъбираемите 
вземания. 
 3. Вземане на решение от Общински съвет – Враца за приемане на заключителния 
ликвидационен баланс и отчета към него и за освобождаване на ликвидатора от 
отговорност. 
 4. Предаване от ликвидатора на архива на дружеството на Община Враца, което 

обстоятелство следва да се отрази и в заявлението до търговския регистър за вписване на 
заличаването на „Обредни дейности” ЕООД. 

 5. Предаване на ведомостите за заплати на НАП (НОИ), което е предпоставка за 
заличаване на дружеството. 

 6. Внасяне от ликвидатора в Агенция по вписванията, Търговски регистър, на 
заявление за заличаване на „Обредни дейности” ЕООД – в ликвидация. 
 

При определяне на крайната дата (срок) за приключване на ликвидацията 
следва да се съобрази, че поканата до кредиторите на дружеството да предявят 
вземанията си е обявена в търговския регистър на 26.11.2010 г. 
 Предвид горното и разпоредбата, на чл. 272, ал. 1 ТЗ, че имуществото се разпределя 
само ако са изминали шест месеца от деня, в който поканата до кредиторите е обявена в 
търговския регистър, разпределение може да бъде извършено не по-рано от 27.06.2011 г. 
 Тъй-като ликвидационото производство съгласно чл. 273, ал. 1 ТЗ приключва едва 
след като остатъкът от имуществото (чистият ликвидационен остатък) е разпределен и 

предвид необходимостта от извършването на описаните по-горе заключителни действия, 
реалистичната дата за приключване на ликвидацията е не по-рано от края на м. юли 

2011 г. (с последен работен ден – 29.07.2011 г.). 
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 Предвид изложеното срокът за приключване на ликвидацията ще следва да 
бъде удължен от Ръководния орган поне до посочена дата. 
 * В хипотезите на усложненията визирани в т. 3.3. от плана (напр. при предявяване 
на искове срещу дружеството и проточване на съдебните производства) – може да се 
окаже неизбежно срокът за приключване на ликвидационното производство да бъде 
удължен според необходимостта. 
 

 Ликвидаторът уверява общинските съветници, че ще направи всичко според 

възможностите си ликвидацията да приключи в най-кратък срок. 

 
ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ № 872: 

ЗА – 20: В.Стаменов; Вл.Ценов; Вл.Христов; Д.Димитрова; Ем.Георгиев; Ем.Пеняшки; 

К.Илиев; Кр.Богданов; М.Петрова; М.Ангелова; М.Калистратов; П.Пешлейски; 

П.Тодоров; Пл.Димитров; Р.Христов; Р.Антов; С.Илчева; Ст.Дамянов; Т.Василева и 

Ц.Митов.  
ПРОТИВ –  няма; 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 7: Б.Ничев;  В.Атанасов; В.Драганов; В.Лещарска; Р.Тошева; 
Цв.Димитров и Цв.Върбанова.   
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 872. 

 
15. Създаване на общински фонд 

„Култура” 

Докладва: Емил Пеняшки  

Общински съветник 

  

Изказаха се: Ем.Пеняшки, 

Цв.Димитров, Вл.Христов и Р.Тошева 
 

По време на разискванията бяха 
направени следните предложения за 
изменение и допълнение на проекта за 
решение: 
 

1.Да отпадне т.1 от проекта за решение. 
Предложението бе подложено на 
гласуване и прието със следния вот: 
ЗА – 17, 

ПРОТИВ – 3, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3. 

 

При обсъжданията беше направено 

предложение за прегласуване на 
предложението. 

Прегласуване: 
ЗА – 2, 

ПРОТИВ – 12, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 7 

Не се прие направеното предложение 
т.1 да отпадне от проекта за решение. 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 873 

 

ОТНОСНО: Създаване на общински 

фонд „Култура” 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

На основание чл.36 от Закона за закрила 
и развитие на културата във вр. с чл.18 

от същия закон и чл.17, ал.2 от Закона за 
културното наследство и при мотиви, 

подробно изложени в докладната 
записка 

 

РЕШИ: 

  

1.Създава общински фонд „Култура”. 

2.Задължава Постоянната комисия по 

култура, културно-историческо 

наследство и вероизповедания до 

29.03.2011 година да изработи 

Правилник за работата на общински 

фонд „Култура”. 
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ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ № 873: 

ЗА – 25: Б.Ничев;  В.Стаменов; В.Атанасов; В.Драганов; Вл.Ценов; Д.Димитрова; 
Ем.Георгиев; Ем.Пеняшки; К.Илиев; Кр.Богданов; М.Петрова; М.Ангелова; 
М.Калистратов; М.Младенов; П.Пешлейски; П.Тодоров; Пл.Димитров; Р.Христов; 
Р.Антов; С.Илчева; Ст.Дамянов; Т.Василева; Ц.Митов; Цв.Димитров и Цв.Върбанова.   
ПРОТИВ –  1: Вл.Христов. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 873. 

 
16. Съгласие за участие в Проект „Красива 

България – 2011” с обект 
„Преустройство и пристройка към 

съществуваща сграда с обществено 

обслужващо предназначение, 
с.Згориград, община Враца, УПИ ХХІІІ, 
кв.28” 

Докладва: д-р Костадин Шахов 
Кмет на Община Враца 
 

Изказаха се: Кр.Богданов и Асен 

Петров – Кмет на с.Згориград 

  

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 874 

 

ОТНОСНО: Съгласие за участие в Проект „Красива България – 2011” с обект 
„Преустройство и пристройка към съществуваща сграда с обществено обслужващо 
предназначение, с.Згориград, община Враца, УПИ ХХІІІ, кв.28” 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.9, ал. 1 от Закона за общинските 
бюджети и при мотиви, подробно изложени в докладната записка 

 

РЕШИ: 

 

1.Дава съгласие Община Враца да кандидатства по проект „Красива България” през 
2011г. за извършване на СМР дейности на обект „Преустройство и пристройка към 

съществуваща сграда с обществено обслужващо предназначение, с.Згориград, община 
Враца, УПИ ХХІІІ, кв.28”. 

2.Дава съгласие за съфинансиране на предложените дейности в проектното 

предложение в размер на 185 061 лв. с ДДС. 

3.Дава съгласие ремонтирания обект по проект „Красива България” да се ползва по 

предназначение минимум 3 години след изпълнение на проекта и усвояване на средствата. 
 
ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ № 874: 

ЗА – 25: Б.Ничев;  В.Стаменов; В.Атанасов; В.Драганов; Вл.Ценов; Вл.Христов; 
Д.Димитрова; Ем.Георгиев; Ем.Пеняшки; К.Илиев; Кр.Богданов; М.Петрова; М.Ангелова; 
М.Калистратов; М.Младенов; П.Пешлейски; Пл.Димитров; Р.Христов; Р.Антов; С.Илчева; 
Ст.Дамянов; Т.Василева; Ц.Митов; Цв.Димитров и Цв.Върбанова.   
ПРОТИВ –  няма.  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 874. 
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17 Предварително съгласие за промяна 
предназначението на поземлен имот – 

публична общинска собственост във 
връзка с инвестиционно намерение за 
изграждане на фотоволтаично 

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

  

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 875 

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие за промяна предназначението на 
поземлен имот – публична общинска собственост във връзка с инвестиционно 
намерение за изграждане на фотоволтаично съоръжение 

 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, предвид разпоредбите на чл.25, ал.5 във връзка с 
ал.3, т.5 и ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.62, ал.4 от Закона за енергетиката и чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС и 

при мотиви, подробно изложени в докладната записка 
 

РЕШИ:  

1.Дава предварително съгласие със срок на валидност една календарна година, за 
промяна предназначението на част от поземлен имот с номер имот с номер 071002 от 
картата на възстановената собственост /КВС/ в землището на с. Мраморен с ЕКАТТЕ 

49223, община Враца, местност „Бърдо” с площ 684,915 дка., с начин на трайно ползване – 

пасище, мера, Десета категория. 
2.Дава съгласие за учредяване на ограничено вещно право при условията на чл.62, 

ал.2 от ЗЕ, изразяващо се в учредяване право на строеж за изграждане на площадкови 

енергийни съоръжения – фотоволтаици, върху част от горепосочения поземлен имот, след 

смяна на неговото предназначение съгласно изискването чл.25, ал.7 от 
ЗСПЗЗ.Учредяването на ограниченото вещно право да стане съобразно разпоредбите на 
чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС .   

 
ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ № 875: 

ЗА – 27: Б.Ничев;  В.Стаменов; В.Атанасов; В.Драганов; Вл.Ценов; Вл.Христов; 
Д.Димитрова; Ем.Георгиев; Ем.Пеняшки; К.Илиев; Кр.Богданов; М.Петрова; М.Ангелова; 
М.Калистратов; М.Младенов; П.Пешлейски; П.Тодоров; Пл.Димитров; Р.Тошева; 
Р.Христов; Р.Антов; С.Илчева; Ст.Дамянов; Т.Василева; Ц.Митов; Цв.Димитров и 

Цв.Върбанова.   
ПРОТИВ –  няма.  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 875. 

 
18. Резултатите от проверка извършена от 

временна анкетна комисия на 
основание   Решение № 858 по 

Протокол № 66 от 28.12.2010г. на 
Общински съвет Враца  
Докладва: Красимир Богданов 
Общински съветник 
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Изказа се: М.Младенов 
 

По време на разискванията бе 
направено следното предложение за 
допълнение на проекта за решение: 
Като т.2 да се запише: Да се изплати на 
членовете на Комисията по ½ от 
минимална работна заплата. 
Предложението бе подложено на 
гласуване и прието със следния вот: 
ЗА – 15, 

ПРОТИВ – НЯМА, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 4. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 876 

 

ОТНОСНО: Резултатите от проверка извършена от временна анкетна 
комисия на основание   Решение № 858 по Протокол № 66 от 28.12.2010г. на 
Общински съвет Враца 

 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл. 43, ал. 4 от Правилника за организацията и 

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

 

РЕШИ: 

  

 1.Приема отчет на Временна анкетна комисия, избрана с Решение № 858 по 

Протокол № 66 от 28.12.2010г. на Общински съвет – Враца, съгласно подробно 

изложение в докладната записка, с която е внесено настоящото.  

 2.Да се изплати на членовете на Комисията по ½ от минимална работна заплата. 
 
ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ № 876: 

ЗА – 23: Б.Ничев;  В.Стаменов; В.Драганов; Вл.Ценов; Вл.Христов; Д.Димитрова; 
Ем.Георгиев; Ем.Пеняшки; К.Илиев; Кр.Богданов; М.Петрова; М.Ангелова; 
М.Калистратов; М.Младенов; П.Пешлейски; Пл.Димитров; Р.Христов; Р.Антов; С.Илчева; 
Ст.Дамянов; Т.Василева; Ц.Митов и Цв.Върбанова.   
ПРОТИВ –  няма.  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 876. 

 
19. Разни. 

Беше направено предложение да се 
внесе за разглеждане докладна записка 
относно: Откриване процедура по 

изготвяне правен, финансово-

икономически, социален и екологичен 

анализ на имот, публична общинска 
собственост, находящ се на 
територията на град Враца 
С вносител инж.Петя Аврамова  
Зам.кмет на Община Враца 
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Предложението бе подложено на 
гласуване и прието със следния вот: 
ЗА – 22, 

ПРОТИВ – НЯМА 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 877 

 

ОТНОСНО: Откриване процедура по изготвяне правен, финансово-
икономически, социален и екологичен анализ на имот, публична общинска 
собственост, находящ се на територията на град Враца 
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  

 

На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение първо и при мотиви, подробно изложени в 
докладната записка 

 

РЕШИ: 

Упълномощава Кмета на Община Враца да извърши процедура по възлагане на 
изготвяне на правен, финансово-икономически, социален и екологичен анализ на имот, 
публична общинска собственост – подземен паркинг, находящ се до хотел „Хемус” в УПИ 

ІV,  кв.144, ЦГЧ, гр.Враца, актуван с АПОС № 920/22.11.2005 г., във връзка с отдаването 

на паркинга на концесия. 
 
ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ № 877: 

ЗА – 23: Б.Ничев;  В.Стаменов; В.Атанасов; В.Драганов; Вл.Христов; Д.Димитрова; 
Ем.Георгиев; Ем.Пеняшки; К.Илиев; Кр.Богданов; М.Петрова; М.Ангелова; 
М.Калистратов; М.Младенов; П.Пешлейски; Пл.Димитров; Р.Христов; Р.Антов; С.Илчева; 
Ст.Дамянов; Т.Василева; Ц.Митов и Цв.Върбанова.   
ПРОТИВ –  няма.  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 877. 

 
След изчерпване на дневния ред, Председателстващият закри заседанието в 18,45 часа. 

 

 

 

Бойко Ничев 
Зам.председател на ОбС – Враца, 

Председателстващ заседанието на ОбС – Враца    

           

 

 

      

Изготвил протокола: 
   Цветелина Йорданова  
 


