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П Р О Т О К О Л   № 76 

 

 Днес 28.06.2011 година от 10,00 часа се проведе редовно заседание на Общински 

съвет – Враца. 

 Присъстваха 35 общински съветници.  

 Отсъстваха: Д.Димитрова и Пл.Димитров 

Председателят на общинския съвет – г-жа Малина Николова обяви кворум в залата и 

откри заседанието в съответствие с чл.49, ал.1 от Правилника за организацията и дейността 

на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация. 

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

разисквания и предложения по проекта за дневен ред.  

 

Направиха се следните предложения за изменение и допълнение на проекта за дневен 

ред: 

 

1. Като т.18 в дневният ред да се включи Докладна записка относно:  Заличаване на 

„Спортни имоти” ЕООД – Враца /в ликвидация/. 

Предложението се подложи на гласуване и се прие със следния вот: 

ГЛАСУВАЛИ: 

ЗА – 29; 

ПРОТИВ – НЯМА; 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА. 

 

 2.Като т.19 в дневният ред да се включи Докладна записка относно:  Промяна във 

финансирането и статута на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство – 

Враца.  

Предложението се подложи на гласуване и се прие със следния вот: 

ГЛАСУВАЛИ: 

ЗА – 26; 

ПРОТИВ – НЯМА; 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА. 

 

 3.Като т.20 в дневният ред да се включи Докладна записка относно: Внасяне на 

допълнителна целева парична вноска на „Стоматологичен център – І- Враца” ЕООД /в 

ликвидация/ в размер на 2 000 лева. 

Предложението се подложи на гласуване и се прие със следния вот: 

ГЛАСУВАЛИ: 

ЗА – 28; 

ПРОТИВ – НЯМА; 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА.  

 

4.Като т.21 в дневният ред да се включи Докладна записка относно: Оттегляне 

овластяването на управителя – д-р Крум Крумов и възлагане на управлението на временно 

изпълняващ длъжността управител на „ДКЦ I – Враца” ЕОOД до откриване на процедура за 

провеждане на конкурс 

Предложението се подложи на гласуване и се прие със следния вот: 

ГЛАСУВАЛИ: 

ЗА – 21; 

ПРОТИВ – 2; 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 4.  
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5. Като т.27 в дневният ред да се включи Докладна записка относно: Откриване на 

процедура за публично частно партньорство за РТВ „Вестител” – Враца” ЕАД  

Предложението се подложи на гласуване и се прие със следния вот: 

ГЛАСУВАЛИ: 

ЗА – 20; 

ПРОТИВ – 3; 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1. 

  

6. Като т.23 в дневният ред да се включи Докладна записка относно: Извършване на 

вътрешен одит в „БКС” ЕООД – Враца във връзка с Искане за възстановяване на направени 

разходи по поддръжка на Студентско общежитие за периода от 01.11.2008г. до 21.11.2010г.  

Предложението се подложи на гласуване и се прие със следния вот: 

ГЛАСУВАЛИ: 

ЗА – 20; 

ПРОТИВ – НЯМА; 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА. 

 

7. Като т.24 в дневният ред да се включи Докладна записка относно: Предложение за 

сключване на споразумение за сътрудничество между Община Враца и Областна 

администрация Враца за реализация на съвместен проект: „Изграждане и функциониране на 

областен информационен център във Враца”, по процедура BG161PO002-3.3.02 

“Изграждане и функциониране на областни информационни центрове”, Оперативна 

програма “Техническа помощ”.  

Предложението се подложи на гласуване и се прие със следния вот: 

ГЛАСУВАЛИ: 

ЗА – 26; 

ПРОТИВ – НЯМА; 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА. 

 

8. Като т.22 в дневният ред да се включи Докладна записка относно: Мораториум 

върху продажбата на общински имоти и общински дълготрайни материални активи /ДМА/.  

Предложението се подложи на гласуване и се прие със следния вот: 

ГЛАСУВАЛИ: 

ЗА – 26; 

ПРОТИВ – 2; 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1. 

 

9. Докладна записка относно: Наредба за осигуряване на обществения ред, опазване 

на околната среда и защита на имуществото на територията на Община Враца да се  оттегли 

и на нейно място да влезе Докладна записка относно: Продажба на общински жилища по 

реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища. 

Предложението се подложи на гласуване и се прие със следния вот: 

ГЛАСУВАЛИ: 

ЗА – 20; 

ПРОТИВ – НЯМА; 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА. 

 

10. Докладна записка относно: Продажба на земя, частна общинска собственост в 

полза на собственика на законно построена в нея сграда – ЖСК „Вратцата”, съставляваща 

урегулиран поземлен имот – УПИ IV, кв.129, ЦГЧ, ул. „Кръстьо Българията”, гр.Враца да се  

оттегли и на нейно място да влезе Докладна записка относно: Безвъзмездно придобиване на 

язовир „Дъбника” и прилежащи територии, находящ се в землище Враца, Местност 

„Дъбника”, собственост на „Напоителни системи” ЕАД, София. 
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Предложението се подложи на гласуване и се прие със следния вот: 

ГЛАСУВАЛИ: 

ЗА – 27; 

ПРОТИВ – НЯМА; 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА. 

 

11. Като т.25 в дневният ред да се включи Докладна записка относно: Възмездно 

придобиване на имот в гр.Враца, Община Враца.  

Предложението се подложи на гласуване и се прие със следния вот: 

ГЛАСУВАЛИ: 

ЗА – 24; 

ПРОТИВ – НЯМА; 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1. 

 

12. Като т.26 в дневният ред да се включи Докладна записка относно: Предоставяне 

за безвъзмездно ползване на незастроен УПИ IV5 в кв. 237 в „Спортен комплекс” гр.Враца 

по действащия устройствен план/ЧИ ПУП?ПРЗ/ с площ 7864 кв.м., отреден за изграждане на 

покрито игрище в полза на „Професионален общински футболен клуб” – Ботев – Враца”. 

Предложението се подложи на гласуване и се прие със следния вот: 

ГЛАСУВАЛИ: 

ЗА – 26; 

ПРОТИВ – НЯМА; 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА. 

 

 13. Да се разменят местата на следните докладни: Докладна записка относно: 

Извършване на вътрешен одит в „БКС” ЕООД – Враца във връзка с Искане за 

възстановяване на направени разходи по поддръжка на Студентско общежитие за периода 

от 01.11.2008г. до 21.11.2010г. да стане т.2, а Докладна записка относно: Внасяне на 

допълнителна парична вноска на „Обредни дейности” ЕООД – Враца /в ликвидация/ за 

обезпечаване процеса на ликвидация да се разгледа под т.23. 

Предложението се подложи на гласуване и се прие със следния вот: 

ГЛАСУВАЛИ: 

ЗА – 16; 

ПРОТИВ – 7; 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 4. 

  

След проведените разисквания, общинският съвет реши заседанието да протече при 

следния дневен ред:  

 

1.Питания. 

2. Извършване на вътрешен одит в „БКС” ЕООД – Враца във връзка с Искане за 

възстановяване на направени разходи по поддръжка на Студентско общежитие за периода 

от 01.11.2008г. до 21.11.2010г. 

       Докладва: Костадин Апостолов 

       Общински съветник 

3.Приемане на Окончателен ликвидационен баланс, Доклад, поясняващ окончателния 

ликвидационен баланс и освобождаване от отговорност на управителя на „ВРАЦА 

ТЪРГОВИЯ” ЕООД – Враца /в ликвидация/.  

       Докладва: Малина Николова 

       Председател на ОбС – Враца 

4.Включване в Програмата за приватизация за 2011год. на обособен обект, частна  

общинска  собственост 

       Докладва: Мария Петрова 
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       Общински съветник 

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

собственост 

       Докладва: Мария Петрова 

       Общински съветник 
6.Актуализиране на Списъка на средищните училища в община Враца за учебната 

2011/2012 година 

       Докладва: Соня Илчева 

       Общински съветник 

7.Допълване на Списъка на защитените училища в Република България за учебната 

2011/2012 година   

       Докладва: Соня Илчева 

       Общински съветник 

8.Утвърждаване на финансови средства за проекти на „Малки граждански 

инициативи”. 

       Докладва: Костадин Апостолов 

       Общински съветник 

9.Опрощаване на дължими държавни /публични/ вземания към Държавния бюджет на 

Р България 

       Докладва: Румен Антов 

       Общински съветник 

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

на Р България 

       Докладва: Румен Антов 

       Общински съветник 

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

на Р България 

       Докладва: Румен Антов 

       Общински съветник 

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

управление и разпореждане с общински жилища. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 

       Кмет на Община Враца 

13. Безвъзмездно придобиване на язовир „Дъбника” и прилежащи територии, 

находящ се в землище Враца, Местност „Дъбника”, собственост на „Напоителни системи” 

ЕАД, София 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 

       Кмет на Община Враца 

14.Одобряване на ПУП /Парцеларни планове/ - трасе на захранващи проводи 20 kV 

през поземлени имоти в землището на с.Мраморен, Община Враца за присъединяване на 

фотоволтаична инсталация в ПИ 49223.71.2, местност „Бърдо”. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 

       Кмет на Община Враца 

 

 

15.Приемане на Програма за развитие на туризма в община Враца през 2011 година 

       Докладва: д-р Михаил Шарков 

        Зам.кмет на Община Враца 

16.Промяна на предназначението на УПИ /парцел IV в кв.224, ж.к. „Околчица”, ул. 

„Васил Кънчов”, отреден за „ПАРКИНГ” от публична общинска собственост в частна 

общинска собственост. 

       Докладва: инж.Петя Аврамова 

       Зам.кмет на Община Враца 
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17.Изменение Решение №934 по Протокол №72/19.04.2011г. на Общински съвет – 

Враца. 

       Докладва: инж.Петя Аврамова 

       Зам.кмет на Община Враца 

18.Заличаване на „Спортни имоти” ЕООД – Враца /в ликвидация/ 

       Докладва: Малина Николова 

        Председател на ОбС – Враца 

19.Промяна във финансирането и статута на Професионална гимназия по търговия и 

ресторантьорство – Враца  

       Докладва: Малина Николова 

       Председател на ОбС – Враца 

20.Внасяне на допълнителна целева парична вноска на „Стоматологичен център – І- 

Враца” ЕООД /в ликвидация/ в размер на 2 000 лева 

       Докладва: Малина Николова 

       Председател на ОбС – Враца 

21.Оттегляне овластяването на управителя – д-р Крум Крумов и възлагане на 

управлението на временно изпълняващ длъжността управител на „ДКЦ I – Враца” ЕОOД до 

откриване на процедура за провеждане на конкурс 

       Докладва: Малина Николова 

       Председател на ОбС – Враца 
22.Мораториум върху продажбата на общински имоти и общински дълготрайни 

материални активи /ДМА/. 

       Докладва: Васил Драганов 

       Общински съветник 

23. Внасяне на допълнителна парична вноска на „Обредни дейности” ЕООД – Враца 

/в ликвидация/ за обезпечаване процеса на ликвидация. 

       Докладва: Малина Николова 

       Председател на ОбС – Враца  

24.Предложение за сключване на споразумение за сътрудничество между Община 

Враца и Областна администрация Враца за реализация на съвместен проект: „Изграждане и 

функциониране на областен информационен център във Враца”, по процедура BG161PO002-

3.3.02 “Изграждане и функциониране на областни информационни центрове”, Оперативна 

програма “Техническа помощ” 

       Докладва: Ани Василева 

       Зам.кмет на Община Враца 

25.Възмездно придобиване на имот в гр.Враца, Община Враца. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 

       Кмет на Община Враца 

26.Предоставяне за безвъзмездно ползване на незастроен УПИ IV5 в кв. 237 в 

„Спортен комплекс” гр.Враца по действащия устройствен план/ЧИ ПУП?ПРЗ/ с площ 7864 

кв.м., отреден за изграждане на покрито игрище в полза на Професионален общински 

футболен клуб „Ботев – Враца”. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 

       Кмет на Община Враца  
27. Откриване на процедура за публично частно партньорство за РТВ „Вестител” – 

Враца” ЕАД  

       Докладва: Малина Николова 

       Председател на ОбС – Враца   

28.Разни. 
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Дневния ред се прие със следния вот:  

ГЛАСУВАЛИ: 

ЗА – 27; 

ПРОТИВ – 1; 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА. 

 

След станалите разисквания Общински съвет взе следните решения:  

 

1.Питания. 

Г-жа М.Николова и д-р К.Шахов отговориха на питания поставени общински 

съветници на предходно заседание на ОбС – Враца. 

Общински съветници поставиха следните питания: 

К.Илиев: 1.Относно: Откраднати 3 850 лева от Кмета на с.Бели извор. Получил е писмо от 

полицията – парите ги няма, няма и неправомерни действия. Това как го разбирате? Вие 

получили ли сте такова писмо? Прокуратурата ли е сезирана или Областна дирекция на 

МВР? Това решение обжалвано ли е някъде? Защо не отговаря прокуратурата? Какво е 

направила Дирекцията на Ирина Иванова по това писмо? 

2. На какво основание „Паркинги и гаражи” разрешава на служебните коли на в. 

„Конкурент” да спират безплатно на паркинга зад съда? Каква институция е тази 

Малотирашка, за да може да ползва такива привилегии? 

Ем.Георгиев: През 2009г. е имало обществена поръчка, спечелена от фирма „Гибяко – 

Владимир Димитров” за 70 000 лева за направата на покрива на Езикова гимназия и 

Спортното училище. До ден днешен сумата не е платена. Заведено е дело. Защо не са 

изплатени тези пари на Врачански фирми, с които сте работили и няма никакви забележки 

за качеството на тяхната работа? 

Цв.Димитров: Относно: „Интегриран проект за воден цикъл на гр.Враца”: 1.Кога ще 

завършат тръжните процедури за изпълнение на лотовете за подмяна на тръбите за ВиК в 

урбанизираната част на Община Враца? 2.Кога ще започне физическото изпълнение на 

подобектите в чертите на гр.Враца? 

 

 2.Извършване на вътрешен одит в „БКС” ЕООД – Враца във връзка с Искане за 

възстановяване на направени разходи по поддръжка на Студентско общежитие за 

периода от 01.11.2008г. до 21.11.2010г. 

       Докладва: Костадин Апостолов 

        Общински съветник 
Изказаха се: К.Илиев, Цв.Дамяновска, Кр.Богданов, М.Николова, Ив.Младенов, 

В.Атанасов, М.Младенов, Цв.Димитров, К.Апостолов и д-р К.Шахов 

 Направиха се следните предложения: 

1.Да се изпълни решението на ПК по финанси и бюджет – Да се изплати на 110 000 

лева на „БКС” ЕООД – Враца при актуализацията на бюджет 2011. 

Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 

ЗА – 17, 

ПРОТИВ – 9, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 4. 

 2.Да се избере Временна анкетна комисия със задача: Да направи проверка на всички 

задълженията на „БКС” ЕООД – Враца, в състав: 

  Председател:  Костадин Апостолов 

  Зам.председател: Цветелина Дамяновска 

  Членове:  Емил Пеняшки 

     Маргарита Ангелова 

     Валери Атанасов 

Емил Пеняшки направи отвод. 
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Предложението се подложи на гласуване и прие при следния вот: 

ЗА – 15, 

ПРОТИВ – 8 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3. 

 3. В проекта за решение да не се включва предложението за Временна анкетна 

комисия. 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот: 

ЗА – 12 

ПРОТИВ – 9 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 5 

Не се приема направеното предложение. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1010 

 

ОТНОСНО: Извършване на вътрешен одит в „БКС” ЕООД – Враца във връзка 

с Искане за възстановяване на направени разходи по поддръжката на Студентско 

общежитие за периода от 01.11.2008г. до 29.11.2010г. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.16 от Наредба 

за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и при мотиви, подробно 

изложени в докладната записка 

РЕШИ: 

 

1.Възлага на Кмета на Община Враца да разпореди извършване на вътрешен одит в 

„БКС” ЕООД – Враца за периода от 01.01.2006г. до 31.12.2010г. 

2.Да се изпълни Решението на ПК по финанси и бюджет – да се изплатят 110 000 лева 

/сто и десет хиляди лева/ на „БКС” ЕООД – Враца при актуализацията на бюджет 2011. 

3.Избира временна анкетна комисия със задача: Да направи проверка на всички 

задълженията на „БКС” ЕООД – Враца, в състав: 

Председател:  Костадин Апостолов – общински съветник 

Зам.председател: Цветелина Дамяновска – общински съветник 

Членове:  Маргарита Ангелова – общински съветник 

Валери Атанасов – общински съветник. 

 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1010: 

ЗА – 25: Б.Ничев; В.Стаменов; В.Атанасов; В.Драганов; Вл.Ценов; Ем.Георгиев; 

Ем.Пеняшки; К.Семкова; К.Илиев; К.Беков; К.Апостолов; Кр.Богданов; М.Петрова; 

М.Ангелова; М.Драганов; М.Младенов; Н.Найденова; П.Пешлейски; П.Тодоров; Р.Тошева; 

Р.Христов; Р.Антов; С.Илчева; Ст.Дамянов и Цв.Дамяновска.  

ПРОТИВ –  2: М.Николова и М.Калистратов. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2: Т.Василева и Цв.Митов. 

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 1010 

 

3.Приемане на Окончателен ликвидационен баланс, Доклад, поясняващ 

окончателния ликвидационен баланс и освобождаване от отговорност на управителя 

на „ВРАЦА ТЪРГОВИЯ” ЕООД – Враца /в ликвидация/.  

       Докладва: Малина Николова 

       Председател на ОбС – Враца 

 

Изказаха се: М.Драганов, М.Николова и М.Ангелов 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 1011 

 

ОТНОСНО: Приемане на Окончателен ликвидационен баланс, Доклад, 

поясняващ окончателния ликвидационен баланс и освобождаване от отговорност на 

управителя на „Враца търговия” ЕООД – Враца /в ликвидация/ 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.273, 

ал.1 от ТЗ и при мотиви, подробно изложени в докладната записка 

 

РЕШИ: 

 

1.Приема Окончателен ликвидационен баланс на „Враца търговия” ЕООД – Враца /в 

ликвидация/. 

2.Приема Доклад, поясняващ окончателния ликвидационен баланс на „Враца 

търговия” ЕООД – Враца /в ликвидация/. 

3.Освобождава от отговорност Мирослав Георгиев Ангелов – ликвидатор на 

„Враца търговия” ЕООД – Враца /в ликвидация/. 

4.Възлага на ликвидатора Мирослав Георгиев Ангелов да извърши необходимите 

действия за заличаване на „Враца търговия” ЕООД – Враца /в ликвидация/. 

 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1011: 

ЗА – 26: Б.Ничев; В.Стаменов; В.Драганов; Вл.Ценов; Ем.Георгиев; Ем.Пеняшки; 

Ил.Костов; К.Семкова; К.Беков; К.Апостолов; Кр.Богданов; М.Николова; М.Петрова; 

М.Ангелова; М.Драганов; М.Младенов; Н.Найденова; П.Пешлейски; Р.Тошева; Р.Христов; 

Р.Антов; С.Илчева; Ст.Дамянов; Т.Василева; Цв.Митов и Цв.Дамяновска.  

ПРОТИВ –  НЯМА:  

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1: В.Лещарска.  

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 1011 

 

4.Включване в Програмата за приватизация за 2011год. на обособен обект, 

частна  общинска  собственост 

        Докладва: Мария Петрова 

        Общински съветник 

 Изказаха се: М.Младенов и М.Петрова 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1012 

 

ОТНОСНО: Включване в Програмата за приватизация за 2011г. на обособен 

обект, частна  общинска  собственост 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

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

 

РЕШИ: 

 

Включва в Програмата за приватизация за 2011 година обект – поземлен имот с 

идентификационен № 12259.1020.295 по кадастралната карта на гр.Враца, одобрена със 

Заповед № РД-18-43/16.09.2005г. на изпълнителния директор на АК, изменена със Заповед  

№ КД-14-06/27/13.02.2007г. на Началника на СК – Враца  с площ от 1 619,00 кв.м. заедно с 

построените в него сграда с идентификационен № 12259.1020.295.1 със застроена площ 

427,00 кв.м. и сграда – пристройка идентификационен № 12259.1020.295.2 със застроена 
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площ 60,00 кв.м. находящи се на ул. „Тодор Балабанов” № 1 в гр. Враца (УПИ ХІ, зона – 

втора, кв.141 по плана на ЦГЧ ) с АОС – частна № 1181/15.02.2007г. 

 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1012: 

ЗА – 18: В.Лещарска; Вл.Ценов; Ем.Георгиев; Ил.Костов; К.Семкова; К.Илиев; К.Беков; 

К.Апостолов; М.Николова; М.Петрова; Н.Найденова; П.Пешлейски; Р.Христов; Р.Антов; 

С.Илчева; Ст.Дамянов; Т.Василева и Цв.Митов.  

ПРОТИВ –  1: Кр.Богданов. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 10: Б.Ничев; В.Стаменов; В.Драганов; Д.Георгиев; Ем.Пеняшки; 

М.Ангелова; М.Драганов; М.Младенов; Р.Тошева и Цв.Дамяновска. 

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 1012 
 

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

собственост 

        Докладва: Мария Петрова 

        Общински съветник 
Изказа се: К.Илиев 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1013 

 

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

общинска собственост 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

РЕШИ: 

 

 Не приема внесения проект за решение. 

 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1013: 

ЗА – 11: К.Семкова; К.Беков; К.Апостолов; М.Николова; М.Петрова; Н.Найденова; 

П.Пешлейски; Р.Христов; Ст.Дамянов; Т.Василева и Цв.Митов.  

ПРОТИВ –  5: Ем.Георгиев; Кр.Богданов; Р.Тошева; Цв.Димитров и Цв.Дамяновска. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 13: Б.Ничев; В.Стаменов; В.Драганов; В.Лещарска; Вл.Ценов; 

Д.Георгиев; Ем.Пеняшки; Ил.Костов; К.Илиев; М.Ангелова; М.Драганов; М.Младенов и 

С.Илчева.  

НЕ СЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ № 1013 

6.Актуализиране на Списъка на средищните училища в община Враца за 

учебната 2011/2012 година 

        Докладва: Соня Илчева 

        Общински съветник 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1014 

 

ОТНОСНО: Актуализиране на Списъка на средищните училища в община 

Враца за учебната 2011/2012 година  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

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

самоуправление и местната администрация и във връзка с §6 в, ал. 2 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за народната просвета, чл.7, ал.1 и ал.2 от ПМС №84/06.04.2009 г. за 

приемане Списък на средищните училища в Република България и при мотиви, подробно 

изложени в докладна записка 

РЕШИ: 
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1. Приема предложението на Председателя на ПК по образование за актуализиране на 

Списъка на средищните училища и предлага на Министъра на образованието, младежта и 

науката да включи към вече одобрения през 2010г. Списък на средищните училища в 

Република България ОУ „Христо Ботев” с. Паволче. 

2. Възлага на Кмета на Община Враца да изготви и внесе мотивирано предложение до 

Министъра на образованието, младежта и науката, относно актуализация на Списъка на 

средищните училища в община Враца за учебната 2011/2012 година. 

 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1014: 

ЗА – 28  

ПРОТИВ –  НЯМА 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА  

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 1014 

 

7.Допълване на Списъка на защитените училища в Република България за 

учебната 2011/2012 година   

        Докладва: Соня Илчева 

        Общински съветник 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1015 

 

ОТНОСНО: Допълване на Списъка на защитените училища в Република 

България за учебната 2011/2012 година   

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

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

самоуправление и местната администрация, §6 е, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на 

Закона за народната просвета, чл. 5, ал. 1 и ал. 2 от ПМС № 212/02.09.2008 г. за приемане на 

критерии за определяне  на защитените училища в Република България и на условия и ред за 

тяхното допълнително финансиране и при мотиви, подробно изложени в докладна записка 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема предложението на Председателя на ПК по образование за допълване на 

Списъка със защитените училища и предлага на Министъра на образованието, младежта и 

науката да включи към Списъка със защитени училища в Република България ОУ „Св. 

Климент Охридски” с.Тишевица и ОУ „Св.св.Кирил и Методий” с.Девене. 

2. Възлага на Кмета на Община Враца да изготви и внесе мотивирано предложение до 

Министъра на образованието, младежта и науката, относно допълване на Списъка със 

защитените училища в Република България за учебната 2011/2012 година. 

 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1015 

ЗА – 27 

ПРОТИВ – НЯМА 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА 

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1015 

 

8.Утвърждаване на финансови средства за проекти на „Малки граждански 

инициативи”. 

       Докладва: Костадин Апостолов 

       Общински съветник 
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Изказаха се: Кр.Богданов, К.Апостолов, М.Младенов, К.Илиев, Цв.Димитров, 

С.Илчева, В.Драганов, М.Николова и д-р К.Шахов. 

По време на обсъждането вносителят направи следното изменение на проекта за 

решение: т.2 да придобие следния вид: Дофинансирането на проектите със сумата от 

24761,30 лева да се отрази при актуализиране на бюджет 2011. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1016 

 

ОТНОСНО:Утвърждаване на финансови средства за проекти „Малки 

граждански инициативи” 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

На основание решение №895 от 22.02.2011г. 

 

РЕШИ: 

 

1.Утвърждава поименен списък на Проектите за „Малки граждански инициативи”, 

съгласно Приложение №1. 

2.Дофинансирането на проектите със сумата от 24761,30 лева да се отрази при 

актуализиране на бюджет 2011. 

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

организацията и изпълнението на решението: 

- Комисията по финанси и бюджет към Общински съвет – Враца да предостави в 

Дирекция „Бюджет и финанси” влязлото в сила решение на Общинския съвет; 

- В срок от 7 дни инициативните комитети да получат гласуваната от Общински 

съвет – Враца  сума по Приложение №1; 

- След приемане на обектите по Приложение №1 отговорниците получили средствата 

по проектите възлизащи на обща стойност – 124 761,30 лева да отчетат изразходването им . 

4. Комисията по финанси и бюджет ще извърши последващ контрол на място на 

изградените обекти. 

Приложение№1 

 

СПИСЪК НА УТВЪРДЕНИТЕ ПРОЕКТИ ЗА МАЛКИ ИНИЦИАТИВИ НА 

ГРАЖДАНИ 

 

 

№ ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНА 

ОЦЕНКА 

ОТПУСНАТА 

СУМА 

1. №9100752/17.05.2011- „Изграждане на 

дренажна канализация в градински парк 

кв.Бистрец” 

5,25 4919,04лв. 

2. №9100770/18.05.2011- „Еко – кът за отдих и 

забавление на деца” 
5,19 4220,00лв. 

3. №940007601/20.05.2011- „Залесяване и 

ремонтиране на пространството около блок 

№10 в ж.к.Младост – гр.Враца 

5,16 3223,11лв. 

4. №9100810/20.05.2011- „Детска площадка” 

Забележка:сумата по проекта е намалена с 

1960,00лв./двойна люлка за деца от 3г. до 12г. 

модел 102 – 2бр./. За монтажа на люлката няма 

избрана лицинзирана строителна 

5,07 2350,00лв. 
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фирма.Съоръжението е с недопустим разход 

по правилата за кандидатстване. 

5. №940007609/20.05.2011- „Зелена градина” 5,06 5000,00лв. 

6. №9100797/20.05.2011- „Облагородяване на 

предблоково пространство-бл.139, вх.Д, 

ж.к.Дъбника – Враца” 

5,04 3104,00лв. 

7. №9100808/20.05.2011- „От срутените къщи да 

изградим зони за отдих”                                               

Забележка:сумата на проекта е намалена с 

1700,00лв./детско съоръжение/. За монтажа на 

съоръжението няма избрана лицинзирана 

строителна фирма.Съоръжението е с 

недопустим разход по правилата за 

кандидатстване.Комисията изисква в 

документа за разход за направа на Беседка, да 

бъде посочен като материал на стойност -

2200лв. 

5,02 3278,00лв. 

8. №94007603/20.05.2011- „Малки граждански 

инициативи 2011”.  

Забележка:сумата на проекта е намалена с 

940,00лв./комбинирана люлка/. За монтажа на 

съоръжението няма избрана лицинзирана 

строителна фирма.Съоръжението е с 

недопустим разход по правилата за 

кандидатстване. 

5,01 3930,00лв. 

9 №9100786/19.05.2011- „Изграждане на спортна 

и детска площадка с кът за отдих” 

4,96 4566,75лв. 

10 №9100790/20.05.2011- „Аз спортувам сред 

природата” с.Три кладенци 

4,93 3451,00лв. 

11 №9100793/20.05.2011- „Засаждане на дръвчета 

пред блок №9 ж.к.”Младост”, ремонтиране на 

съществуващите пейки и боядисване на 

бордюрите около зелената площ между вх.А и 

вх.Б” 

4,90 834,90лв. 

12 №9100800/20.05.2011- „Обезопасяване на 

детска площадка в ж.к.Дъбника, между 

блоково пространство на бл.19 и бл.20”  

4,89 3980,00лв. 

13 №9100777/19.05.2011- „Водата е живот” 

Забележка:сумата на проекта е намалена със 

170,00лв., поради недопустим разход по 

правилата за кандидатстване. 

4,88 4773,00лв 

14 №940007602/20.05.2011- „Моята площадка – 

днес мечта, утре реалност” 

Забележка:сумата по прокта е намалена с 

800,00лв./комплект спортни уреди – бр.1/ 

Съоръжението е с недопустим разход по 

правилата за кандидатстване. 

4,86 4110,00лв. 

15 №940007592/20.05.2011- „За децата и 

възрастните с обич и грижа” 

Забележка: сумата по проекта е намалена с 

2103,00лв./комбинирано съоръжение/ За 

монтажа на съоръжението няма избрана 

4,85 2891,60лв. 
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лицинзирана строителна фирма.Съоръжението 

е с недопустим разход по правилата за 

кандидатстване. 

16 №9100783/19.05.2011- „Чудесен детски рай” 

Забележка: сумата по проекта е намалена с 

1599,00лв./детско съоръжение модел ДО2-1/ За 

монтажа на съоръжението няма избрана 

лицинзирана строителна фирма.Съоръжението 

е с недопустим разход по правилата за 

кандидатстване. 

  

4,84 3401,00лв. 

17 №9100768/18.05.2011- „Изграждане на парк за 

отдих и развлечения в село Паволче” 

4,84 5000,00лв. 

18 №940007651/20.05.2011- „Ние и Община 

Враца – заедно е по-хубаво!” 

4,84 1435,86лв. 

19 №940007598/20.05.2011- „Искаш ли да 

играеш? Да го направим заедно!” 

Забележка: сумата по проекта е намалена с 

2646,00лв./пързалка с къщичка 1770,00лв и 

люлка тип гондола-кош – 876,00лв/ За монтажа 

на съоръжението няма избрана лицинзирана 

строителна фирма.Съоръжението е с 

недопустим разход по правилата за 

кандидатстване. 

4,84 2332,00лв. 

20 №940007644/20.05.2011- „Възстановяване на 

детска спортна площадка и изграждане на 

детски съоръжения за възраждане и опозване 

на околната градска среда” 

4,83 4999,40лв. 

21 №940007637/20.05.2011- „Малки граждански 

инициативи 2011” 

4,80 4644,05лв. 

22 №940007646/20.05.2011- „За повече чистота и 

красота в нашия живот” 

4,79 5000,00лв. 

23 №9100774/19.05.2011- „Детска площадка 

с.Горно Пещене” 

4,79 4333,00лв. 

24 №940007635/20.05.2011- „Кът за отдих в 

междублоково пространство на улица 

„Петропаволска” 52 гр.Враца” 

4,78 4882,20лв. 

25 №9100811/20.05.2011- „Зелена зона за 

рекреация и детски игри-екологичен рай в 

гр.Враца” 

Забележка: сумата по проекта е намалена с 

1730,00лв./комбинирано детско съоръжение с 

пързалка/ .За монтажа на съоръжението няма 

избрана лицензирана строителна 

фирма.Съоръжението е с недопустим разход 

по правилата за кандидатстване. 

4,78 3264,40лв. 

26 №9100753/17.05.2011- „Заедно за изграждане 

на съвременна европейска среда за отдих и 

игра на нашите деца” 

4,67 1903,20лв. 

27 №940007604/20.05.2011- „Изграждане и 

оборудване на детска площадка в ж.к.Сениче 

до бл.62” 

4,60 3627,60лв. 
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28 №9100798/20.05.2011- „Полагане каучукова 

настилка на съществуваща детска площадка – 

гр.Враца, ул.Ген.Леонов №60” 

4,59 4918,36лв. 

29 №9100788/19.05.2011- „Красотата ще ни 

направи по-добри стопани” 

4,56 4673,88лв. 

30 №940007648/20.05.2011- „Ние и Община 

Враца – заедно е по-хубаво” 

4,53 3894,99лв. 

31 №940007621/20.05.2011- „Изграждане на алея 

и навес в гробищния парк в с.Косталево” 

4,47 5000,00лв. 

32 №9100726/11.05.2011- „Изграждане на 

площадка за отдих” с.Тишевица 

4,34 3019,00лв. 

33 №9100794/20.05.2011- „Изграждане на детска 

площадка пред детска градина „Люляк”, 

филиал с.Вировско/в парка на с.Вировско/” 

4,32 3801,00лв. 

 

Приложение№2 

 

СПИСЪК НА НЕУТВЪРДЕНИТЕ ПРОЕКТИ ЗА МАЛКИ ИНИЦИАТИВИ НА 

ГРАЖДАНИ 

 

 

№ ПРОЕКТ 

1. №9100785/19.05.2011- „Обособяване на места за отдих на хората от квартала – 

с.Згориград” – няма приложен снимков материал и ситуация 

2. №1000-125/16.05.2011- „За изграждане на детска площадка в с.Баница” – няма 

инициативен комитет 

3. №910014013/14.06.2010- „Любим кът за отдих и щастливи детски игри” – 

проектът е с вх.№ о т 2010г. и не е адаптиран към правилата за 2011г. 

4. №9100759/18.05.2011- „Детска площадка” – няма приложена КСС 

5. №9100772/18.05.2011- „Село Чирен – център за отдих и туризъм” – протокола на 

инициативният комитет е без подписи на учредителите 

6. №9100760/18.05.2011- „Беседка и навес” -  без подписи на списъка с 

участниците в проекта 

7. №9100795/20.05.2011- „Облагородяване на околоблоково пространство и кът за 

отдих на деца и възрастни”  - протокол от Общото събрание без подпис                            

 

8. №9100776/19.05.2011- „Згориград – селище с чиста околна среда” – направа на 

подпорна стена на църквата, която не е общинска собственост 

9 №9100775/19.05.2011- „Изграждане на площадка за фигуративен шах на 

открито” – недопустим кандидат по програмата – НЧ „Пробуда 1926” 

с.Згориград 

10 №9100787/19.05.2011- „Изграждане на спортна площадка /в двора на бившето 

училище,кв.Кулата/” – комисията счита, че в двора на училището не трябва да се 

реализира проекта 

11 №9100803/20.05.2011- „За щастливи и безопасни игри” – недопустим 

инициативен комитет – ЦДГ „Европейчета” гр.Враца 

12 №9100809/20.05.2011- „Зона за отдих и почивка” – няма КСС 

13 №9100801/20.05.2011- „Ремонт на спортни съоръжения ” – недопустима 

обосновка : за работещите в „Холсим”АД. 

14 №9100806/20.05.2011- „Възстоновяване и зацветяване на алеи и тротоари” – 

проекта няма инициативен комитет – не пълен формуляр. 
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ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1016: 

ЗА – 24: Б.Ничев; В.Атанасов; В.Драганов; В.Лещарска; Д.Георгиев; Ем.Пеняшки; 

К.Семкова; К.Беков; К.Апостолов; М.Николова; М.Петрова; М.Ангелова; М.Драганов; 

М.Калистратов; М.Младенов; Н.Найденова; П.Пешлейски; Р.Тошева; Р.Христов; Р.Антов; 

С.Илчева; Ст.Дамянов; Т.Василева и Цв.Митов.  

ПРОТИВ –  НЯМА:  

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 6: В.Стаменов; Ем.Георгиев; Ил.Костов; К.Илиев; Кр.Богданов и 

Цв.Димитров. 

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 1016 

 

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

бюджет на Р България 

        Докладва: Румен Антов 

        Общински съветник 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1017 

 

Относно: Опрощаване на дължими държавни /публични/ вземания към 

Държавния бюджет на Р България 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

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

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

 

РЕШИ: 

 

Изразява мотивирано предложение, с което ПРЕДЛАГА опрощаване на 

задължението в размер на 2 012,05 лв. на Силвия Божидарова Евлогиева, жител на гр. Враца, 

ж.к. „Сениче”бл.50, вх.В, ап.52. 

МОТИВИ:  

Поради изпълнение на особените изисквания на Конституцията и Законите в 

Република България за опрощаване на публичните вземания са единствено в правомощията 

на Президента на Република България. Опрощаването се извършва при установяване на 

липса на собственост и липса на средства за осигуряване на жизнен минимум, и при 

изключително тежко материално положение. При извършената проверка се установи, че 

лицето няма собственост, съгласно удостоверение за декларирани данни към 13.06.2011г. на 

Дирекция „МДТ в Община Враца. 

Ето защо и на основание становище на органите по приходи в Дирекция „МДТ” в 

Община Враца, Общински съвет – Враца прави това мотивирано предложение за 

опрощаване на посочените задължения. 

 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1017 

ЗА – 22 

ПРОТИВ – НЯМА 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА 

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1017 

 

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

бюджет на Р България 

        Докладва: Румен Антов 

        Общински съветник 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1018 
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Относно: Опрощаване на дължими държавни /публични/ вземания към 

Държавния бюджет на Р България 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

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

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

 

РЕШИ: 

 

Изразява мотивирано предложение, с което ПРЕДЛАГА опрощаване на 

задължението в размер на 3 110,16 лв., от които 2 749.61 лв. главница и 360,50 лв. лихва на 

Елица Иванова Къчева, жител на гр. Враца, ул. „Черни Дрин” 27, ет.2, ап.4. 

МОТИВИ:  

Поради изпълнение на особените изисквания на Конституцията и Законите в 

Република България за опрощаване на публичните вземания са единствено в правомощията 

на Президента на Република България. Опрощаването се извършва при установяване на 

липса на собственост и липса на средства за осигуряване на жизнен минимум, и при 

изключително тежко материално положение. При извършената проверка се установи, че 

лицето няма недвижима собственост и притежава единствено лек автомобил, съгласно 

удостоверение за декларирани данни към 13.06.2011г. на Дирекция „МДТ в Община Враца. 

Ето защо и на основание становище на органите по приходи в Дирекция „МДТ” в 

Община Враца, Общински съвет – Враца прави това мотивирано предложение за 

опрощаване на посочените задължения. 

 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1018 

ЗА – 18 

ПРОТИВ – 1 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА 

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1018 

 

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

бюджет на Р България 

        Докладва: Румен Антов 

        Общински съветник 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1019 

 

Относно: Опрощаване на дължими държавни /публични/ вземания към 

Държавния бюджет на Р България 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

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

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

 

РЕШИ: 

 

Изразява мотивирано предложение, с което ПРЕДЛАГА опрощаване на 

задължението в размер на 4 746,50 лв., от които 3 368,57 лв. главница и 1 377,93 лв. лихва, и 

допълнително начислена лихва в размер на 530,08 лв. като общото задължение възлиза на 
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5 276,58 лв. на Мая Йорданова Василева, жител на с.Згориград, общ. Враца, ул. „Буковец” 

12. 

МОТИВИ:  

Поради изпълнение на особените изисквания на Конституцията и Законите в 

Република България за опрощаване на публичните вземания са единствено в правомощията 

на Президента на Република България. Опрощаването се извършва при установяване на 

липса на собственост и липса на средства за осигуряване на жизнен минимум, и при 

изключително тежко материално положение. При извършената проверка се установи, че 

лицето няма недвижима собственост и притежава единствено лек автомобил марка 

„Москвич-412”, за който има дължим данък върху превозните средства в размер на 531,11 

лв., съгласно удостоверение за декларирани данни към 13.06.2011г. на Дирекция „МДТ в 

Община Враца. 

Ето защо и на основание становище на органите по приходи в Дирекция „МДТ” в 

Община Враца, Общински съвет – Враца прави това мотивирано предложение за 

опрощаване на посочените задължения. 

 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1019 

ЗА – 20 

ПРОТИВ – 1 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА 

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1019 

 

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

управление и разпореждане с общински жилища. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 

       Кмет на Община Враца 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1020 

 

ОТНОСНО: Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията 

и реда за управление и разпореждане с общински жилища  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, предвид разпоредбите на чл.47, ал.1, т.3 от 

ЗОС и чл. 40, ал.2. от НУРУРОЖ, изменен с Решение № 700 по Протокол № 55 от 

29.06.2010 год. на Общински съвет – Враца и при мотиви подробно изложени в докладната 

записка 

РЕШИ: 

 

Възлага на Кмета на Община Враца да извърши продажба на общински жилища по 

реда на чл.46 от НУРУРОЖ, съгласно Приложение №1 – Предложение за продажба на 

общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане 

с общински жилища.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Списък на общински жилища предложени за продажба 

 

№ Наемател/молба вх. № 
Жилище – апартамент, 

местонахождение,  адрес 

Заповед за 

настаняване № 

Вид 

на имота 

 

Акт 

за ОС 

№ 

Данъчна оценка 

в лв. 

Продажна 

стойност 

по чл.40 ал.2 

променена в лв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

ЦВЕТЕЛИНА СИМЕОНОВА 

МОНДЖОЛОВСКА 

вх. № 9400-0-6142/26.04.2011 г. 

Самостоятелен обект в сграда  

с идентифик. 12259.1010.55.6.33 

ап. № 125, ж.к „Дъбника”, бл.14, 

вх. Д, ет.2, гр.Враца 

 1740/21.12.2001г. 

 1851/09.12.2008г.   

 

Едностаен 

 

 

1577 

 
7 702,00 13 480,00 

2. 

КАМЕЛИЯ СИМЕОНОВА 

РОМАНСКА 

вх. № 9400-0-3757/14.03.2011 г. 

Самостоятелен обект в сграда  

с идентифик. 12259.1010.174.1.8 

ап. № 8, ж.к „Дъбника”, бл.12, вх. 

А, ет.2, гр.Враца 

4584/09.12.2004г. 

 

Двустаен 

 

 

1928 

 
10 673,60 18 679,00 

3. 
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ НАНОВ 

вх. № 9400-0-3728/14.03.2011 г. 

Самостоятелен обект в сграда 

с идентифик. 12259.1010.222.3.1 

ап. № 70, ж.к „Дъбника”, бл.27, вх. 

Г, ет.1, гр.Враца 

1273/10.10.2005г. 

 

Тристаен 

 

 

1929 

 
13 865,40 24 265,00 

4. 

АНЕЛИЯ ВЕЛИНОВА 

ДИМИТРОВА 

вх. № 9400-0-4451/24.03.2011 г. 

Самостоятелен обект в сграда  

с идентифик. 12259.1010.220.1.12 

ап. № 12, ж.к „Дъбника”, бл.39, вх. 

А, ет.3, гр.Враца 

88/13.10.1994г. 

 

Двустаен 

 

 

1930 

 
14 303,60 25 030,00 

5. 

ПЛАМЕНКА ЛЮБОМИРОВА 

ЙОРДАНОВА 

вх. № 9400-0-4789/31.03.2011 г. 

Самостоятелен обект в сграда  

с идентифик. 12259.1009.13.1.18 

ап. № 18, ж.к „Сениче”, бл.74, вх. 

Б, ет.3, гр.Враца 

118/25.06.1992г. 

 

Двустаен 

 

 

1931 

 
13 501,50 23 628,00 

6. 
БОГДАНА ИВАНОВА ИВАНОВА 

вх. № 9400-0-8194/03.06.2011 г. 

Самостоятелен обект в сграда  

с идентифик. 12259.1026.216.2.88 

ап. № 88, ж.к „Младост”, бл.6, вх. 

В, ет.7, гр.Враца 

102/01.02.2006г. 
Двустаен 

 

1823 

 
10 389,50 

 

18 182,00 
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ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1020: 

ЗА – 24: Б.Ничев; В.Стаменов; В.Драганов; В.Лещарска; Вл.Ценов; Ем.Георгиев; 

Ем.Пеняшки; К.Семкова; К.Илиев; К.Беков; К.Апостолов; Кр.Богданов; М.Николова; 

М.Петрова; М.Ангелова; М.Драганов; Н.Найденова; Р.Христов; Р.Антов; С.Илчева; 

Ст.Дамянов; Т.Василева; Цв.Митов и Цв.Димитров.  

ПРОТИВ –  НЯМА. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА. 

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 1020 

 

13. Безвъзмездно придобиване на язовир „Дъбника” и прилежащи територии, 

находящ се в землище Враца, Местност „Дъбника”, собственост на „Напоителни 

системи” ЕАД, София 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 

        Кмет на Община Враца 

  

Изказаха се: Кр.Богданов, В.Атанасов, д-р К.Шахов, Ем.Пеняшки, Р.Антов, Цв.Димитров 

и М.Младенов 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1021 

 

ОТНОСНО: Безвъзмездно придобиване язовир „Дъбника” и прилежащи 

територии, находящ се в землище Враца, местност „Дъбника”, собственост на 

„Напоителни системи” ЕАД, София 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка чл.54, ал.1 Закона за държавната 

собственост /ЗДС/ и чл.8, ал.1 т.2 от НРПУРОИ 

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за безвъзмездно придобиване право на собственост върху  недвижим 

имот – язовир „Дъбника” находящ се в землището на гр.Враца, местност „Дъбника”, актуван 

и прилежащите територии, актувани с АДС №№1127, 1130,1131,1129,1128 от 02.12.2003г. 

2. Възлага на Кмета да извърши необходимите действия по изпълнение на горното 

решение. 

 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1021: 

ЗА – 30: Б.Ничев; В.Стаменов; В.Атанасов; В.Драганов; В.Лещарска; Вл.Ценов; Д.Георгиев; 

Ем.Георгиев; Ем.Пеняшки; Ил.Костов; К.Семкова; К.Илиев; К.Беков; К.Апостолов; 

Кр.Богданов; М.Николова; М.Петрова; М.Ангелова; М.Драганов; М.Калистратов; 

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

Т.Василева; Цв.Митов и Цв.Димитров.  

ПРОТИВ –  НЯМА. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА. 

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 1021 

 

14.Одобряване на ПУП /Парцеларни планове/ - трасе на захранващи проводи 20 

kV през поземлени имоти в землището на с.Мраморен, Община Враца за 

присъединяване на фотоволтаична инсталация в ПИ 49223.71.2, местност „Бърдо”. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 

       Кмет на Община Враца 

  

Изказаха се: М.Младенов, М.Марков, В.Драганов, д-р К.Шахов и арх.Д.Дилков 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 1022 

 

ОТНОСНО: Одобряване на ПУП /Парцеларни планове/ - трасе на захранващи 

проводи 20 кV през поземлени имоти в землището на с. Мраморен, Община Враца за 

присъединяване на фотоволтаична инсталация в ПИ 49223.71.2, местност „Бърдо”  

 

ОБЩИНСКИЯТ  СЪВЕТ 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, предвид разпоредбите на чл.129, ал.1 от 

ЗУТ  и при мотиви, подробно изложени в докладната записка 

 

РЕШИ: 

 

1.Одобрява подробен устройствен план /Парцеларен план/ - специализирана схема на 

техническата инфраструктура за захранване на трасе на захранващи проводи 20 кV през 

поземлени имоти №№ 49223.10.7, 49223.10.85, 49223.13.6, 49223.86.55 и 49223.86.73 в 

землището на с.Мраморен, Община Враца за присъединяване на фотоволтаична инсталация 

в ПИ 49223.71.2, местност „Бърдо”. 

2.Одобрява подробен устройствен план /Парцеларен план/ - специализирана схема на 

техническата инфраструктура за захранване на трасе на захранващи проводи 20 кV през 

поземлени имоти №№ 49223.45.4, 49223.84.6 в землището на с.Мраморен, Община Враца, за 

присъединяване на фотоволтаична инсталация в ПИ 49223.71.2, местност „Бърдо”. 

3.Възлага на Кмета на Община Враца да изпрати Решението за публикуване в 

„Държавен вестник” в 7-дневен срок от приемането му. 

4.Възлага на Кмета на Община Враца да извърши необходимите действия по Закона 

за общинската собственост за учредяване право на прокарване на техническата 

инфраструктура в предвидените с подробния устройствен план поземлени имоти. 

5.Решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица в 14-дневен срок от 

обнародването в „Държавен вестник” чрез Община Враца пред Административен съд – 

Враца. 

 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1022: 

ЗА – 28: Б.Ничев; В.Стаменов; В.Атанасов; В.Драганов; В.Лещарска; Вл.Ценов; Д.Георгиев; 

Ем.Георгиев; Ем.Пеняшки; Ил.Костов; К.Семкова; К.Илиев; К.Беков; К.Апостолов; 

Кр.Богданов; М.Николова; М.Петрова; М.Ангелова; М.Драганов; М.Младенов; 

Н.Найденова; П.Пешлейски; Р.Христов; Р.Антов; С.Илчева; Ст.Дамянов; Т.Василева и 

Цв.Митов  

ПРОТИВ –  НЯМА. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА. 

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 1022 

 

15.Приемане на Програма за развитие на туризма в община Враца през 2011 

година 

       Докладва: д-р Михаил Шарков 

       Зам.кмет на Община Враца 

  

Изказа се: К.Илиев 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1023 
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ОТНОСНО: Приемане на Програма за развитие на туризма в Община Враца 

през 2011 година 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.10, ал.1 от Закона за 

туризма 

 

РЕШИ: 

 

Приема на второ четене Програма за развитие на туризма в Община Враца през 2011 

година. 

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА  В ОБЩИНА ВРАЦА ЗА 2011 ГОДИНА 

 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Годишната програма за развитие на туризма в Община Враца за 2011 година, 

разработена на основание чл.10 ал.1 от Закона за туризма е  оперативен документ за 

реализация на основните приоритети и цели за развитието на общината. 

Политиката на община Враца за развитието на туризма е на базата на Закона за  

туризма,  в който са дефинирани мероприятията, които следва да се изпълнят в съгласие с 

Националната стратегия за развитие на туризма и тяхното функциониране в съответствие с 

постъпленията от туристически данък и такси от категоризации на туристически обекти на 

територията на общината. 
 

II. ЦЕЛИ 
 
Основните цели на Годишната програма за развитие на туризма във Враца са: 

1. Повишаване привлекателността на община Враца и превръщането и в 

туристически център чрез целенасочено и функционално използване на природните и 

антропогенните дадености на региона, утвърждаването и като туристическа дестинация в 

България, страните от Европейския съюз и другите основни чуждестранни пазари. 

2. Повишаване привлекателността на общия туристически продукт на Враца чрез 

благоустрояване  на инфраструктурата, обслужваща туризма, чрез развитие на 

туристическите атракции, опазване, подобряване състоянието и експониране на културно-

историческото наследство, както и чрез контрол на качеството на туристическите услуги. 

Тази цел ще бъде постигната единствено на база изграждане и поддържане на добре 

функциониращи партньорства между Община Враца като водеща институция, браншовите 

туристически сдружения и всички местни фактори, които формират туристическия продукт 

на общината. Необходимо е да бъде наложена единна професионална етика, валидна за 

всички звена, обслужващи туризма в града, с цел да се постигне най- високо качество на  

комплекс от съпътстващи услуги. 

3. Повишаване броя на организираните групови и индивидуални  туристи  в града, 

както и увеличаване на престоя им. 
 

III. ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙНОСТИ НА ПРОГРАМАТА 
 

Програмата за развитие на туризма в община Враца през 2011 година предвижда 

следните основни дейности, съгласно Закона за туризма: 

1. Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на 

територията на Общината. 
►Подобряване на условията за достъп до места с потенциал за развитие на туризма. 
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►Поддържане на маркировката на пешеходните туристически маршрути. 

►Поставяне на художествено осветление на скалите при прохода „Вратцата”. 

2. Опазване, поддържане и развитие на зелените площи. 

► Хигиенизиране и поддръжка на озеленените площи и декоративна растителност 

около заведенията за хранене и развлечение и парковете. 

►Почистване на пространствата около туристическите обекти. 

►Подобряване на сметосъбирането и сметоизвозването. 

3. Организация на информационното обслужване на туристите. 

►Изграждане на унифицирана система за визуализация  на туристическите обекти  

на  2 езика/указателни табели, карти и стойки за ориентация на забележителностите/. 

►Поставяне на информационни табла, указателни табели, карти  за  културно-

исторически и природни дадености на ключови места в общината. 

►Създаване  на специализиран туристически информационен сайт за Община Враца, 

който да представя съвременна информация за града като туристическа дестинация, с 

повече данни за културно-историческите паметници, хотелиерското предлагане, 

възможности за екстремни спортове и развлечения,  природните дадености, с използване на 

богат текстов и снимков материал. 

4. Реклама в страната и в чужбина на туристическите обекти, намиращи се на 

територията на общината. 

►Включване на общината в специализирани сайтове. 

►Издаване на рекламни материали, дипляни, брошури, пътеводител и карта на 

Враца. 

►Включване с рекламни материали в специализирани издания. 

►Издаване на информационен бюлетин. 

►Участие в туристически борси и форуми. 

►Провеждане на мероприятия с обществена значимост, съвместно с културни, 

образователни и други институции с цел популяризиране на съпътстващи туристически 

продукти. 

5. Други дейности. 

►Публично представяне на проекти и програми, свързани с развитието на туризма в 

общината. 

►Изработване на система за ефективно партньорство между Община Враца, 

туристическите субекти и браншовите туристически сдружения в името на качеството на 

туристическия продукт. 

►Изработване на система за ефективен контрол спрямо туристическите обекти от 

страна на Община Враца съвместно с Дирекция „Инспекторат” и Дирекция „Местни данъци 

и такси” за максимална събираемост на дължимите средства, спазване критериите  на 

обслужване, съответстващо на категориите, както и на единната професионална етика. 

►Проучване възможности за участие и разработване на проекти на ЕС с 

туристическа насоченост в тясна координация с дирекция „Оперативни програми” и други 

структури имащи отношение към туризма. 

 

ІV. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ТУРИЗМА В ОБЩИНА ВРАЦА ПРЕЗ 2011г. 
 

1. Приходна част на програмата за развитие на туризма в община Враца за 

2011г. 
Средствата за развитие на туризма и реализирането на посочените дейности, съгл. 

чл. 16, ал.2 от ЗТ се набират от: 

►Туристически данък, определен от Общинския съвет по реда  на ЗМДТ ; 

►Такси за категоризиране на туристическите обекти по чл. 55, ал.4 от ЗТ 

►Наложени от кмета глоби и имуществени санкции по ЗТ; 

►Средствата, предоставени за изпълнение на целеви програми и споразумения; 
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►Дарения и помощи, средства по международни програми споразумения; 

►Лихви; 

►Други източници. 

2. Разходна част на програмата за развитие на туризма в община Враца за 

2011г. 
Съгласно чл. 61т. от ЗМДТ приходите от туризъм се изразходват по приета от 

Общински съвет - Враца годишна програма за развитие на туризма, единствено за дейности 

по чл.10, ал.2 от Закона за туризма:  

►Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на 

територията на общината; 

►Опазване, поддържане и развитие на зелените площи; 

►Изграждане на информационни туристически центрове и организацията на 

информационното обслужване на туристите; 

►Реклама в страната и в чужбина на туристическите обекти, намиращи се на 

територията на общината. 

 

V. ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ТУРИЗМА ЗА 2011г. /От целеви средства за туризъм за 2011г./ 
 
 Остатък от 2010г.:   44 001 лв. 

 Очаквани приходи за 2011г.: 14 634 лв.  

 в това число: 

 от категоризация на обекти  9 190 лв. 

 от туристически данък  5 444 лв. 

 

 Общо за 2011г.:   58 635 лв. 

 

VI. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 
 

 Мярка/дейност Отговорник 

 

Срокове Партньори Необходими 

средства 

Източник 

на 

средства 

2011г. 

М1: 

Поставяне на 

художествено 

осветление на скалите 

при прохода „Вратцата”. 

Община Враца 

 

До края на 

2011г. 

Община 

Враца 

 

15 000лв.  

М2: 

 Поддържане на 

туристически маршрути, 

поставяне на химически 

тоалетни 

ПП”Врачански 

Балкан”, 

ТД”Веслец” и 

Община Враца; 

регулярно КСВТ, 

врачанските 

училища 

доброволен 

труд 
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 Мярка/дейност Отговорник 

 

Срокове Партньори Необходими 

средства 

Източник 

на 

средства 

М 3:  

Изграждане на единна 

система за визуализация 

на туристическите 

обекти на 2 

езика/указателни табели, 

карти,билбордове и 

информационни табла на 

ключови места в 

общината 

КСВТ 2011г. Външен 

изпълнител/ 

чрез 

договаряне 

или конкурс/ 

12 000 лева Средства 

съгласно 

ЗТ 

М 4: 

Организация на 

информационното 

обслужване на 

туристите. Създаване на 

специализиран сайт за 

популяризиране на 

туристическите обекти и 

възможности за 

настаняване. 

  

КСВТ Октомври 

2011г. 

Външен 

изпълнител, 

Информац. 

център 

2 000 лв. 

  

Средства 

съгласно 

ЗТ 

 М 5: 

Участие на туристически 

борси и форуми  в 

страната 

Община Враца 2011г. Община 

Враца,хотели

ПП”Врачанс

ки Балкан” 

6 635  

 

Средства 

съгласно 

ЗТ и 

средства 

от заинте-

ресовани 

страни 

М 6: 

Представяне на Община 

Враца в туристически 

сайтове(след проучване 

и преценка) 

ДКСХД 2011 г. Община 

Враца 

1000 лв.  Общински

бюджет, 

средства 

от заинте-

ресовани-  

те страни 

М 7: 

Издаване на 

информационен бюлетин 

за събитията в областта 

на туризма 

ДКСХД На 2 месеца Хотелите и 

тур. фирми и 

ПП’Врачанск

и Балкан’ 
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 Мярка/дейност Отговорник 

 

Срокове Партньори Необходими 

средства 

Източник 

на 

средства 

М 9: 

 Издаване на рекламни 

материали, дипляни и 

брошури, каталози 

пътеводител и карта на 

гр. Враца 

  

КСВТ По 

тримесечия 

Община 

Враца 

22 000 лева Средства 

съгласно 

ЗТ 

М 10: 

Провеждане на 

мероприятия с 

обществена значимост, 

съвместно с културни, 

образователни и други 

институции с цел 

популяризиране на 

съпътстващи 

туристически продукти. 

 

Община Враца Регулярно, 

в 

зависимост 

от 

интересите 

Тур. фирми, 

хотелите, 

РИМ и други 

организации 

  

 

М 11: 

Създаване на 

възможност за устойчиво 

развитие на туризма чрез 

реализация на проект за 

модернизация на пещера 

„Леденика” 

Община Враца - 

бенефициент 

2011г. Община 

Враца  

   Общински 

бюджет и 

ОП 

ОБЩО:    58 635 лв.  

Програмата за развитие на туризма в Община Враца за 2011г. е утвърдена с Решение № 

1023 по Протокол № 76/28.06.2011г. на Общински съвет – Враца  

Годишната програма за развитие на туризма в Община Враца за 2011 година е 

разработена от Консултативния съвет по въпросите на туризма на основание чл.10 ал.1 от 

Закона за туризма и  цели реализация на основните приоритети и цели за развитието на 

общината. 

Програмата за развитие на туризма в Община Враца за 2011г. е отворен и гъвкав документ, 

подлежащ на промяна, допълване и усъвършенстване, в отговор на възникнали нови потребности 

и в съответствие с променящите се условия, нормативна база и икономическа среда. 

 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1023: 

ЗА – 20: Б.Ничев; В.Стаменов; В.Драганов; Д.Георгиев; Ем.Георгиев; Ил.Костов; К.Илиев; 

К.Беков; К.Апостолов; Кр.Богданов; М.Николова; М.Петрова; М.Ангелова; М.Драганов; 

М.Младенов; Н.Найденова; П.Пешлейски; Т.Василева; Цв.Митов и Цв.Дамяновска.  

ПРОТИВ –  НЯМА. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА. 

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 1023 
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16.Промяна на предназначението на УПИ /парцел IV в кв.224, ж.к. „Околчица”, 

ул. „Васил Кънчов”, отреден за „ПАРКИНГ” от публична общинска собственост в 

частна общинска собственост. 

       Докладва: инж.Петя Аврамова 

       Зам.кмет на Община Враца 

  

Изказаха се: К.Илиев, инж.П.Аврамова, Ем.Георгиев, Р.Антов, М.Младенов, д-р 

К.Шахов, М.Николова и В.Драганов 

По време на  дебатите се направиха следните предложения за изменение и допълнение 

на проекта за решение: 

1. Като т.2 да се запише следния текст: Имота да се извади от Списъка на имотите 

дадени за управление на ОП „Спорт и туризъм” 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот: 

ЗА – 5 

ПРОТИВ – 1 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 17 

Не се приема направеното предложение. 

2. Като т.2 да се запише следния текст: Имота да се извади от Списъка на имотите 

дадени за управление на ОП „Спорт и туризъм” от следващата бюджетна година. 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот: 

ЗА – 1 

ПРОТИВ – НЯМА 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 16 

Не се приема направеното предложение 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1024 

 

ОТНОСНО: Промяна на предназначението на УПИ /парцел/ ІV в кв. 224, ж.к. 

„Околчица”, ул. „Васил Кънчов”, отреден за „ПАРКИНГ” от  публична общинска 

собственост в частна общинска собственост 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

РЕШИ: 

Не приема внесения проект за решение. 

 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1024: 

ЗА – 15: Вл.Ценов; К.Семкова; К.Беков; К.Апостолов; М.Николова; М.Петрова; 

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

Т.Василева и Цв.Митов  

ПРОТИВ –  4: В.Стаменов; Ем.Георгиев; Кр.Богданов и Цв.Дамяновска. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 10: Б.Ничев; Б.Банчев; В.Драганов; В.Лещарска; Ем.Пеняшки; 

К.Илиев; М.Ангелова; М.Драганов; М.Младенов и Р.Тошева. 

НЕ СЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ № 1024 

 

17.Изменение Решение №934 по Протокол №72/19.04.2011г. на Общински съвет – 

Враца. 

       Докладва: инж.Петя Аврамова 

       Зам.кмет на Община Враца 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1025 
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ОТНОСНО: Изменение на Решение №934 в Протокол №72/19.04.2011г. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

На основание чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.19, ал.1 във връзка с 

чл.51, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество (приета от ОбС – Враца с Решение №292/2008г.)  

РЕШИ: 

Изменя Решение №934 в Протокол №72/19.04.2011г., за провеждане на търг с тайно 

наддаване на терени за поставяне на преместваеми обекти - павилиони за услуги в нов 

гробищен парк гр. Враца по утвърдена от Гл. архитект на Община Враца схема и съобразно 

посоченото предназначение, като определя начална тръжна цена, както следва:  

 
№ 

по 

ред 

Обект Местонахождение Предназначение Площ /кв.м/ 

Първоначале

н месечен 

наем /лева/ 

1. Терен №1 

в ПИ с Кадастрален 

инд.№12259.899.1 в 

местността „Ламбовото”- 

нов гробищен парк гр. 

Враца 

за услуги 12.00 50.00 

2. Терен №2 

в ПИ с Кадастрален 

инд.№12259.899.1 в 

местността „Ламбовото”- 

нов гробищен парк гр. 

Враца 

за услуги 12.00 50.00 

 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1025: 

ЗА – 25: В.Стаменов; В.Драганов; В.Лещарска; Вл.Ценов; Ем.Георгиев; Ем.Пеняшки; 

К.Семкова; К.Илиев; К.Беков; К.Апостолов; Кр.Богданов; М.Николова; М.Петрова; 

М.Ангелова; М.Драганов; М.Младенов; Н.Найденова; П.Пешлейски; Р.Тошева; Р.Христов; 

С.Илчева; Ст.Дамянов; Т.Василева; Цв.Митов и Цв.Дамяновска. 

ПРОТИВ –  НЯМА.  

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1: Б.Ничев.  

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 1025 

 

18.Заличаване на „Спортни имоти” ЕООД – Враца /в ликвидация/ 

       Докладва: Малина Николова 

       Председател на ОбС – Враца 

  

Изказа се: М.Младенов 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1026 

 

ОТНОСНО: Заличаване на „Спортни имоти” – Враца ЕООД /в ликвидация/ 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и във връзка с чл.270, чл.271, чл.273, ал.1 от ТЗ 

 

РЕШИ: 
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1.Приема Отчета на ликвидатора Кирил Петров Кирков за приключване на 

ликвидацията на „Спортни имоти“ ЕООД – Враца /в ликвидация/ (годишен отчет на 

ликвидатора), баланса на дружеството към датата на приключване на ликвидацията и 

пояснителния доклад към баланса. 

2.Освобождава от отговорност  ликвидатора на „Спортни имоти“ ЕООД – Враца /в 

ликвидация/ Кирил Петров Кирков. 

3.Дава съгласие да бъдат цедирани на Община Враца следните вземания на „Спортни 

имоти“ ЕООД – Враца /в ликвидация/: първото по изпълнителен лист от 30.09.2010 г. срещу 

„Комерс Б.В.Т-2” ООД – Враца, второто към „Аденис” ООД – Враца, възникнало на 

основание Договор за наем от 17.05.2010г. и Данъчна фактура № 1810/21.06.2010г. 

4.Определя срок за подаване на документите за заличаване на дружеството в 

Агенцията по вписвания, съгласно чл.273 от ТЗ – 15 дни. 

5.Възлага на Кмета на Община Враца разходите по окончателното счетоводно 

приключване на „Спортни имоти“ ЕООД – Враца /в ликвидация/ да се поемат от 

правоприемника – Община Враца.  

 6.Разпределя в полза на Община Враца останалото след удовлетворяване на 

кредиторите имущество на „Спортни имоти“ ЕООД – Враца /в ликвидация/. 

7.Удължава срока на ликвидация на „Спортни имоти“ ЕООД – Враца /в ликвидация/ 

до 29.07.2011г. 

 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1026: 

ЗА – 24: Б.Ничев; В.Стаменов; В.Драганов; Вл.Ценов; Ем.Пеняшки; К.Семкова; К.Илиев; 

К.Беков; К.Апостолов; М.Николова; М.Петрова; М.Ангелова; М.Драганов; М.Младенов; 

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

Т.Василева; Цв.Митов и Цв.Дамяновска. 

ПРОТИВ –  НЯМА.  

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1: Кр.Богданов. 

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 1026 

 

19.Промяна във финансирането и статута на Професионална гимназия по 

търговия и ресторантьорство – Враца  

       Докладва: Малина Николова 

       Председател на ОбС – Враца 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1027 

 

ОТНОСНО: Промяна във финансирането и статута на Професионална 

гимназия по търговия и ресторантьорство – Враца  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

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

записка 

РЕШИ: 

 

 1.Отменя Решение № 997 по Протокол № 73/30.05.2011 г. на Общински съвет – 

Враца. 

2.Възлага на Кмета на Община Враца да направи предложение до Министъра на 

образованието, младежта и науката Професионална гимназия по търговия и 

ресторантьорство – Враца, находяща се в сграда, публична общинска собственост, 

финансирана чрез бюджета на МОМН да премине на финансиране чрез бюджета на Община 

Враца, считано от 01.09.2011 г. 
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3.Предлага на Министъра на образованието, младежта и науката да направи промяна 

в статута на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство – Враца от държавно 

училище в общинско училище. 

 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1027 

ЗА – 26 

ПРОТИВ – НЯМА 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА 

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1027 

 

20.Внасяне на допълнителна целева парична вноска на „Стоматологичен 

център – І- Враца” ЕООД /в ликвидация/ в размер на 2 000 лева 

       Докладва: Малина Николова 

       Председател на ОбС – Враца 

 

Изказаха се: М.Младенов, Цв.Дамяновска и М.Николова. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1028 

 

ОТНОСНО: Внасяне на допълнителна целева парична вноска на 

„Стоматологичен център-І – Враца” ЕООД /в ликвидация/ в размер на 2 000 лева 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.1, чл.137, ал.1, т.9 от 

Търговския закон, чл.10, ал.1, т.14 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 

собственост на Община Враца в търговските дружества и при мотиви, подробно изложени в 

докладната записка 

 

РЕШИ: 
 

1. Внася допълнителна целева парична вноска на „Стоматологичен център-І – Враца” 

ЕООД /в ликвидация/ в размер на 2 000 лв. /две хиляди лева/ за изплащане здравно-

осигурителни вноски, ведно със законната лихва на лицето Младенка Любомирова Гергова 

за периода 2006 – 2010 година. 

2. Увеличава приходната част на бюджета „Операции с финансови активи и пасиви”, 

параграф 7010 „Постъпления от продажби на дялове, акции и съучастия и от ликвидационни 

дялове” с 2 000 лева, постъпления от „Спортни имоти” ЕООД – Враца /в ликвидация/. 

3. Увеличава приходната част на бюджета „Операции с финансови активи и пасиви”, 

параграф 7001 „Разходи за придобиване на дялове и акции, увеличение на капитала и 

капиталови резерви” /със знак „-”/ с 2 000 лева. 

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

класификация и по тримесечия. 

 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1028: 

ЗА – 26: Б.Ничев; В.Стаменов; В.Атанасов; В.Драганов; Вл.Ценов; Ем.Георгиев; К.Семкова; 

К.Илиев; К.Беков; К.Апостолов; Кр.Богданов; М.Николова; М.Петрова; М.Ангелова; 

М.Драганов; М.Калистратов; Н.Найденова; П.Пешлейски; Р.Тошева; Р.Христов; Р.Антов; 

С.Илчева; Ст.Дамянов; Т.Василева; Цв.Митов и Цв.Дамяновска. 

ПРОТИВ –  1: М.Младенов. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА.  

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 1028 
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21.Оттегляне овластяването на управителя – д-р Крум Крумов и възлагане на 

управлението на временно изпълняващ длъжността управител на „ДКЦ I – Враца” 

ЕОOД до откриване на процедура за провеждане на конкурс 

       Докладва: Малина Николова 

       Председател на ОбС – Враца 
  

Изказаха се: д-р К.Крумов, К.Илиев, М.Николова, М.Младенов, Цв.Дамяновска, 

Кр.Богданов, Ем.Георгиев, М.Драганов, д-р П.Пешлейски и В.Драганов 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1029 

 

ОТНОСНО: Оттегляне овластяването на управителя – д-р Крум Крумов и 

възлагане на управлението на временно изпълняващ длъжността управител на „ДКЦ I 

– Враца” ЕОOД до откриване на процедура за провеждане на конкурс 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

РЕШИ: 

 

Не приема внесения проект за решение. 

 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1029: 

ЗА – 13: Б.Ничев; В.Стаменов; В.Драганов; Вл.Ценов; К.Беков; К.Апостолов; М.Николова; 

М.Драганов; М.Калистратов; Р.Тошева; Р.Христов; Т.Василева и Цв.Дамяновска. 

ПРОТИВ –  5: Ем.Георгиев;  К.Илиев; Кр.Богданов; М.Младенов и С.Илчева. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 9: В.Атанасов; Ем.Пеняшки; М.Петрова; М.Ангелова; Н.Найденова; 

П.Пешлейски; Р.Антов; Ст.Дамянов и Цв.Митов. 

НЕ СЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ № 1029 

 

22.Мораториум върху продажбата на общински имоти и общински дълготрайни 

материални активи /ДМА/. 

        Докладва: Васил Драганов 

        Общински съветник 

  

Изказаха се: Кр.Богданов, С.Илчева, В.Драганов, К.Илиев, В.Атанасов, М.Младенов, 

д-р К.Шахов, Р.Антов и В.Драганов. 

По време на обсъжданията се направиха следните предложения за изменение и 

допълнение на проекта за решение 

1.Вносителя предложи текста на проекта за решение да добие следния вид: „До края 

на настоящия мандат общинския съвет приема само оперативни решения и не разглежда 

нови докладни записки, свързани с приемане на стратегии, наредби, преобразуване на 

собственост и продажби на общински имоти и ДМА със срок до 30.11.2011г.” 

2. Текста на решението да гласи: „Налага по-строг режим върху общински имоти и 

ДМА със срок 30.11.2011г. Всяка обява за продажба да се одобрява предварително от 

Общински съвет – Враца.” 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот: 

ЗА – 4, 

ПРОТИВ – 10, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 8. 

Не се приема направеното предложение. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1030 
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ОТНОСНО: Мораториум върху продажбата на общински имоти и общински 

дълготрайни материални активи /ДМА/ 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

РЕШИ: 

 

Не приема внесения проект за решение. 

 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1030: 

ЗА – 11 

ПРОТИВ –  12 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3 

НЕ СЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ № 1030 

 

23.Внасяне на допълнителна парична вноска на „Обредни дейности” ЕООД – 

Враца /в ликвидация/ за обезпечаване процеса на ликвидация. 

       Докладва: Малина Николова 

       Председател на ОбС – Враца 

  

Изказаха се: В.Иванов, М.Младенов, М.Николова, М.Драганов и В.Драганов 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1031 

 

ОТНОСНО: Внасяне на допълнителна парична вноска на „Обредни дейности” 

ЕООД – Враца /в ликвидация/ за обезпечаване на процеса на ликвидация 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.1, чл.137, ал.1, т.9 от 

Търговския закон, чл.10, ал.1, т.14 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 

собственост на Община Враца в търговските дружества и при мотиви, подробно изложени в 

докладната записка 

РЕШИ: 
 

1. Внася допълнителна парична вноска за обезпечаване процеса на ликвидация на 

„Обредни дейности” ЕООД – Враца /в ликвидация/ в размер на 5 000,00 лв. /пет хиляди 

лева/. 

2. Увеличава приходната част на бюджета „Операции с финансови активи и пасиви”, 

параграф 7010 „Постъпления от продажби на дялове, акции и съучастия и от ликвидационни 

дялове” с 5 000 лева, постъпления от „Спортни имоти” ЕООД – Враца /в ликвидация/. 

3. Увеличава приходната част на бюджета „Операции с финансови активи и пасиви”, 

параграф 7001 „Разходи за придобиване на дялове и акции, увеличение на капитала и 

капиталови резерви” /със знак „-”/ с 5 000 лева. 

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

класификация и по тримесечия. 

 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1031: 

ЗА – 23: Б.Ничев; В.Атанасов; В.Драганов; Вл.Ценов; Ем.Георгиев; К.Илиев; К.Беков; 

К.Апостолов; М.Николова; М.Петрова; М.Ангелова; М.Драганов; М.Калистратов; 

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

Т.Василева; Цв.Митов и Цв.Дамяновска. 

ПРОТИВ –  1: М.Младенов.  
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ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2: Ем.Пеняшки и Кр.Богданов.  

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 1031 

 

Направи се предложение за удължаване на работата на общинския съвет до 

изчерпване на дневния ред. 

Предложението се подложи на гласуване и прие при следния вот: 

ЗА – 19, 

ПРОТИВ – 2, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 

 

24.Предложение за сключване на споразумение за сътрудничество между 

Община Враца и Областна администрация Враца за реализация на съвместен проект: 

„Изграждане и функциониране на областен информационен център във Враца”, по 

процедура BG161PO002-3.3.02 “Изграждане и функциониране на областни 

информационни центрове”, Оперативна програма “Техническа помощ” 

        Докладва: Ани Василева 

        Зам.кмет на Община Враца 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1032 

 

 ОТНОСНО: Предложение за сключване на споразумение за сътрудничество 

между Община Враца и Областна администрация Враца за реализация на съвместен 

проект: „Изграждане и функциониране на областен информационен център във 

Враца”, по процедура BG161PO002-3.3.02 “Изграждане и функциониране на областни 

информационни центрове”, Оперативна програма “Техническа помощ” 

 

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 Враца за реализация на 

съвместен проект: „Изграждане и функциониране на областен информационен център във 

Враца”, по процедура BG161PO002-3.3.02 “Изграждане и функциониране на областни 

информационни центрове”, Оперативна програма “Техническа помощ” 

 2.Упълномощава кмета на Общината да подпише споразумението за 

сътрудничество с Бенефициент – Община Враца и Партньор - Областна администрация 

Враца. 

 3. Упълномощава кмета на Общината да представлява Община Враца, като страна 

по споразумението за сътрудничество. 

 4. Одобрява споразумението за сътрудничество с Областна администрация Враца. 

 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1032 

ЗА – 20 

ПРОТИВ – НЯМА 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА 

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1032 
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25.Възмездно придобиване на имот в гр.Враца, Община Враца. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 

       Кмет на Община Враца 

  

Изказа се: М.Младенов 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1033 

 

ОТНОСНО: Възмездно придобиване на имот в гр.Враца, Община Враца 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка чл.34, ал.2 от Закон за общинската 

собственост, чл.8, ал.1, т.10 и чл.40 ал.5 от НРПУРОИ  

 

РЕШИ: 

 1.Дава съгласие за възмездно придобиване право на собственост върху  недвижим 

имот, предмет на публична продан по изпълнително дело № 284/2010г. по описа на ЧСИ – 

Валери Йотов, рег. № 721 с район на действие – ОС Враца върху  недвижим имот – 

Поземлен имот с идентификатор 12259.1008.312 гр.Враца, общ.Враца по КК, одобрени със 

заповед № РД-18-43/16.09.2005г. на Началника на СГКК Враца, с адрес на имота: гр. Враца, 

ул. „Илинден” №16 с площ от 7122 кв.м., в едно с построената в имота сграда с 

идентификатор 12259.1008.312.1 на един етаж със застроена площ от 738 кв.м. на стойност 

до 220 хил. лева. 

 2.Възлага на Кмета да извърши необходимите действия по изпълнение на горното 

решение. 

 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1033: 

ЗА – 24: В.Стаменов; В.Атанасов; В.Драганов; Вл.Ценов; Ем.Георгиев; Ем.Пеняшки; 

К.Илиев; К.Беков; К.Апостолов; Кр.Богданов; М.Николова; М.Петрова; М.Ангелова; 

М.Драганов; М.Калистратов; Н.Найденова; П.Пешлейски; Р.Тошева; Р.Христов; С.Илчева; 

Ст.Дамянов; Т.Василева; Цв.Митов и Цв.Дамяновска. 

ПРОТИВ –  1: М.Младенов.  

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1: Б.Ничев. 

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 1033 

 

26.Предоставяне за безвъзмездно ползване на незастроен УПИ IV5 в кв. 237 в 

„Спортен комплекс” гр.Враца по действащия устройствен план/ЧИ ПУП?ПРЗ/ с площ 

7864 кв.м., отреден за изграждане на покрито игрище в полза на „Професионален 

общински футболен клуб” – Ботев – Враца”. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 

       Кмет на Община Враца 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1034 

 

ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на незастроен УПИ IV5, кв. 

237 в „Спортен комплекс” гр.Враца по действащия устройствен план /ЧИ ПУП/ПРЗ/ с 

площ 7864 кв.м., отреден за изграждане на покрито игрище в полза на Професионален 

общински футболен клуб „Ботев – Враца”. 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
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На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка чл.71, чл.72, т.2 от ППЗФВС, при 

условия на чл.50б от ЗФВС и при мотиви подробно изложени в докладната записка 

 

РЕШИ: 

 

 1.Дава съгласие предоставяне за безвъзмездно ползване на незастроен УПИ IV5 , кв. 

237 в „Спортен комплекс” гр.Враца по действащия устройствен план /ЧИ ПУП/ПРЗ/, 

одобрен със заповед № 641/08.06.2011г. на Кмета на Община Враца, с площ 7864 кв.м., 

отреден за изграждане на покрито игрище в полза на Професионален общински футболен 

клуб „Ботев – Враца”. 

 2.Възлага на Кмета на Община Враца да сключи договор за безвъзмездно ползване на 

описания в т.1 имот за срок от 5 години в полза на Професионален общински футболен клуб 

„Ботев – Враца” при условията на чл.50б, ал.2, ал.3 от ЗФВС. 

 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1034: 

ЗА – 25: Б.Ничев; В.Стаменов; В.Атанасов; В.Драганов; Вл.Ценов; Ем.Георгиев; 

Ем.Пеняшки; К.Илиев; К.Беков; К.Апостолов; Кр.Богданов; М.Николова; М.Петрова; 

М.Ангелова; М.Драганов; М.Калистратов; М.Младенов; Н.Найденова; П.Пешлейски; 

Р.Тошева; Р.Христов; С.Илчева; Т.Василева; Цв.Митов и Цв.Дамяновска. 

ПРОТИВ –  НЯМА  

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА  

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 1034 

 

27. Откриване на процедура за публично частно партньорство за РТВ 

„Вестител” – Враца” ЕАД  

       Докладва: Малина Николова 

        Председател на ОбС – Враца 

 

 Изказаха се: К.Апостолов, М.Младенов, В.Драганов, В.Стаменов, К.Илиев, Р.Попова, 

Кр.Богданов, С.Илчева и М.Николова. 

 По време на дебатите се направи следното предложение: Да се отложи разглеждането 

на проекта за решение за следващото заседание на общинския съвет. 

 Предложението се подложи на гласуване и прие при следния вот: 

ЗА – 13 

ПРОТИВ – НЯМА 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 5 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1035 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за публично частно партньорство за РТВ 

„Вестител” – Враца” ЕАД 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

РЕШИ: 

 

 Отлага разглеждането на внесения проект за решение за следващото заседание на 

Общински съвет – Враца. 

 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1035 

ЗА – 13 

ПРОТИВ – НЯМА 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 5 

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1035 



 35 

 28.Разни 

 

 Р.Тошева направи следното предложение: Във връзка с публикации и изказвания в 

СМИ относно управление на делегиран бюджет в ЕГ „Й.Екзарх” и предложение на РИ за 

одит от общината като първостепенен разпоредител Общинска администрация – Враца да 

внесе в Общински съвет – Враца доклад за: 

 1.Оценка за управление на делегирани бюджети във всички общински училища и 

информация за контрола на Община Враца, като първостепенен разпоредител на средства за 

училищното образование за 2010г. и първото полугодие на 2011г. 

 2.Информация за средствата по Проекти в системата на училищното образование и 

разпределянето им по дейности и учебни заведения след Оптимизация на училищната 

мрежа. 

3.Доклад за разходите на Община Враца в системата на детските градини и ясли през 

2010г. и първата половина 2011г. 

 

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

19,15 часа. 

 

 

 

Малина Николова 

Председател на ОбС – Враца 

           

 

 

      

Изготвил протокола: 

   Цветелина Йорданова  

 


