
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 
 

 

ПРОТОКОЛ № 41 
от 16.11.2006 година 
Р Е Ш Е Н И Е  № 425 

 

ЗА: Изменение и допълнение на действащите наредби на  

Общински съвет - Враца 

 

О Б Щ И Н С К И Я Т   С Ъ В Е Т 

Р  Е  Ш  И : 
   

І. Изменя Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържане на 
чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на 
територията на Община Враца, както следва: 

1.1. Изменя чл. 53, ал. 1, т. 2 и т.3 по следния начин: 

“2. На едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена 

санкция  от 100 до 50 000 лв.; 

3. На физическите лица се налага глоба в размер от 20 до 5 000 лв.” 

 

 

 ІІ. Изменя  Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми 
обекти на територията на Община Враца, както следва: 
 2.1. Изменя чл. 28 по следния начин: 

 “Чл.28. За въпроси, неуредени в този раздел се  прилага  Закона за 

устройство на територията и Административно-процесуалния кодекс.” 

2.2. Изменя чл. 30 по следния начин: 

“Чл. 30. Наказва се с глоба от 100 до 5000 лв., а едноличните търговци и 

юридическите лица – с имуществена санкция от  500 до 50 000 лв., ако не 

подлежи  на по-тежко наказание, лице, което:………….” 

 

 

ІІІ.  Изменя  Наредба за организацията и безопасността на движението 
и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община 
Враца, както следва: 

3.1. Изменя чл. 44, ал. 1 по следния начин: 

 “Чл.44(1) За установените  нарушения на изискванията по тази наредба  

се налага наказание  - глоба  до 5 000 лв., а за едноличните търговци и 

юридически лица - имуществена санкция  до 50 000 лв., ако не подлежи на по-

тежко наказание, а при повторно нарушение и временно лишаване от правото 

да се упражнява определена професия или дейност.” 

 



ІV. Изменя  Наредбата за условията и реда за  управление и 
разпореждане с общинския жилищен фонд, както следва: 

4.1. Изменя чл. 13, ал. 3 по следния начин: 

 “Чл.13, ал.3. Изваждането от картотеката се извършва с решение на 

комисията по чл.9, ал.1, за което гражданите се уведомяват писмено. 

Решението може да се обжалва по реда на Административно-процесуалния 

кодекс.” 

 4.2. Изменя чл. 15, ал. 5 по следния начин: 

 “Чл.15, ал.5. Заповедта за отмяна по предходната алинея, може се 

обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс.” 

 4.3.Изменя чл.16, ал.6 по следния начин: 

 “Чл.16, ал.6. Заповедта по ал.3 може да се обжалва пред Окръжния съд 

по реда на Административно-процесуалния кодекс.” 

4.4.Изменя чл.32, ал.2 по следния начин: 

“Чл. 32(2) За повреждане на общински жилищен имот по предходната 

алинея се налага глоба от 50 до 5000 лв., а за едноличните търговци и 

юридическите лица – имуществена санкция от  100 до 50 000 лв.” 

4.5.Изменя чл.33 по следния начин: 

“Чл. 33 Който без законно основание завземе или на отпаднало 

основание продължи да владее общински жилищен имот се наказва с глоба от 

100 до 5 000 лв., а за едноличните търговци и юридически лица - с 

имуществена санкция от 200 до 50 000 лв., ако не подлежи на по-тежко 

наказание.” 

4.6.Изменя чл.34 по следния начин: 

“ Чл. 34. Който не изпълни заповед или решение в едномесечен срок от 

влизането им в сила за освобождаване на общински жилищен имот, се наказва 

с глоба от 200 до 5000 лв., а за едноличните търговци и юридически лица с 

имуществена санкция от 500 до 50 000 лв., ако не подлежи на по-тежко 

наказание.” 

 

 

V. Изменя  Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, както следва: 

5.1. Изменя чл. 94 по следния начин: 

“Чл.94.Заповедта на Кмета на Общината по чл.93 се издава в 7-дневен 

срок от датата на провеждането на търга, съобщава се по реда на 

Административно-процесуалния кодекс на заинтересованите лица и се обявява 

в сградата на общинската администрация на място, достъпно за всички 

заинтересовани лица и в web-страницата на общината.” 

5.2. Изменя чл. 95, ал. 1 по следния начин: 

“Чл.95(1) В 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за обявяване 

на спечелилия търга, последният е длъжен да внесе цената, дължимите 

данъци, такси и режийни разноски.” 

5.3. Изменя чл. 101 по следния начин: 



“Чл.101. Условията на конкурса и срока на подаване на предложенията 

се обнародват поне в един местен вестник най-малко 30 дни преди крайния 

срок за подаване на предложенията за участие.Извлечение от заповедта на 

кмета на общината по чл.100, ал.1, с изключение на състава на комисията, се 

обявява на видно място в сградата на общинската администрация в 3- дневен 

срок от нейното издаване.” 

5.4. Изменя чл. 106 по следния начин: 

“Чл.106. Въз основа на доклада по чл.104, Кметът на общината издава 

заповед, с която обявява спечелилият конкурса, цената и условията на 

плащането. Заповедта се съобщава на спечелилият по реда на 

Административно-процесуалния кодекс.” 

5.5. Изменя чл.140 по следния начин: 

“Чл. 140. Който без законно основание завземе или на отпаднало 

основание продължи да владее общински имот се наказва с глоба от 100 до 

5 000 лв., а за едноличните търговци и юридически лица с имуществена 

санкция от 200 до 50 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.” 

5.6. Изменя чл.141 по следния начин: 

“Чл. 141. Който не изпълни заповед или решение в едномесечен срок от 

влизането им в сила за освобождаването на общински имот, се наказва с глоба 

от 500 до 5000 лв., а за едноличните търговци и юридически лица с 

имуществена санкция от 1000 до 50 000 лв., ако не подлежи на по-тежко 

наказание.” 

5.7. Изменя чл.144, ал. 2 по следния начин: 

“Чл. 144 (2) Наказателните постановления се издават от кмета на 

общината или от негов заместник.” 

 

 

VІ. Изменя  Наредбата за реда за провеждане на търговска дейност на 
територията на Община Враца, както следва: 

 6.1.Изменя чл.9, ал.4 по следния начин: 

 “Чл.9, ал.4. Отказите за регистрация могат да се обжалват по реда на 

Административно-процесуалния кодекс” 

 6.2.Изменя чл.26, ал.3 по следния начин: 

 “Чл.26, ал.3. Въз основа на представените документи кметът или 

упълномощено от него лице дава разрешение или прави мотивиран отказ 

обекта да работи с ненормирано работно време. Отказът следва да бъде в 

писмен вид и може да се обжалва по реда на Административно-процесуалния 

кодекс.” 

 6.3. Изменя чл.36, т.8 по следния начин: 

 “Чл.36, т.8. Продажбата на тютюн и тютюневи изделия на 

територията на детски, учебни и лечебни заведения.” 

6.4.Изменя чл.39 по следния начин: 

“Чл.39, ал.1. При въвеждане в експлоатация в стационарен или 

нестационарен обект за търговия, туризъм или услуги без надлежна 

регистрация на физическите лица се налага глоба в размер до 5000 лв. 



 ал.2. На едноличните търговци и юридическите лица се налага глоба в 

размер до 50000 лв.” 

 6.5.Изменя чл.40 по следния начин: 

 “Чл.40.При самоволна промяна предмета на дейност на търговските 

обекти по чл.1, ал.2 на едноличните търговци и юридическите лица се налага 

санкция в размер до 50000 лв.” 

 6.6.Изменя чл.41 по следния начин: 

 “Чл.41.При самоволно удължаване на работното време на обекти, без 

разрешение за ненормирано работно време или нарушаване на посочения краен 

час на работното време, констатирано с актове на органите на РПУ-Враца 

на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция 

от 100 до 50000 лв.” 

 6.7. Изменя чл.42 по следния начин: 

 “Чл.42, ал.1.При жалби на граждани, регистрирани, проверени и 

потвърдени от контролните органи за нарушаване спокойствието и 

обществения ред на територията на общината от обекта за търговия, 

туризъм и услуги на едноличните търговци и юридическите лица се налагат 

имуществени санкции в размер от 100 до 50000 лв. 

 ал.2.При повторно нарушение издаденото разрешение за ненормирано 

работно време се отнема за срок от една година и се налага на едноличните 

търговци и юридическите лица имуществена санкция в размер от 300 до 50000 

лв.” 

 6.8. Изменя чл.43 по следния начин: 

 “Чл.43.При извършване на търговска дейност в нарушение на чл.29, ал.1 

и 2, чл.30, ал.4 на едноличните търговци и юридическите лица се налага 

имуществена санкция в размер от 50 до 50000 лв.” 

 6.9. Изменя чл.44 по следния начин: 

 “Чл.44.При нарушения, посочени в чл.34, т.1,2,3,4,5 и 6 на физическите 

лица се налага глоба до 5000, а на едноличните търговци и юридическите лица 

- имуществена санкция в размер от 300 до 50000 лв.” 

 

 

VІІ. Изменя  Наредба за пожарната безопасност на населените места, 
обектите, фирмите, учрежденията и личната собственост на гражданите в 
Община Враца, както следва: 

7.1. Изменя чл.16, ал. 1 по следния начин: 

 “Чл. 16(1) За нарушаване на наредбата се налага глоба до 5000 лв., а на 

едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция в размер 

до 50000 лв., а при повторно нарушение и временно лишаване от правото да се 

упражнява определена професия или дейност.” 

 

 

VІІІ. Изменя  Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги и права на територията на Община 
Враца, както следва: 



 8.1. Допълва чл. 3, ал. 1 като създава нова точка 9 (предишна точка 9 

става точка 10), както следва: 

 “9. за притежаване на куче;” 

8.2. Създава се нов раздел ІХ: “Такса за притежаване на куче” 

 “Чл. 45. (1) За притежаване на куче собственикът заплаща годишна 

такса в размер на 12 (дванадесет) лв.  

(2) В тримесечен срок от датата на придобиване на куче собственикът 

подава декларация в общината по постоянния му адрес/седалище.  

(3) Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл. 175, ал. 

2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

 (4)Таксата се заплаща в “Център за услуги и информация на 

гражданите” при Община Враца.” 

 (5) Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година 

или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е 

придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, 

таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки 

месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.” 

8.3. В чл. 53, ал. 2 се правят следните изменения: 

      “Чл.53, ал.2. Вземанията от такси се установяват с акт на кмета на 

общината по реда на Административно-процесуалния кодекс.” 

 8.4. В чл. 53, ал. 3 се правят следните изменения: 

“Чл.53, ал.3. Актът за установяване на вземанията може се обжалва по 

реда на Административно-процесуалния кодекс.” 

8.5. В преходните и заключителни разпоредби се създава нов параграф, 

със следният текст: 

§ 12. чл. 45 влиза в сила от 01.01.2007 г. 

8.6. Членовете от наредбата след новия чл. 45 променят поредността си. 

 

 

ІХ. Изменя  Наредбата за устройство и управление на гробищните 
паркови и обредни зали на територията на гр. Враца и Общината, както 
следва: 

9.1. Изменя чл. 30, ал. 2 по следния начин: 

 “Чл.30, ал.2. Заповедта по предходната алинея може да се обжалва по 

реда на Административно-процесуалния кодекс.” 

 9.2. Изменя чл. 28, ал. 1 по следния начин: 

“Чл. 28(1)…………се наказват съгласно чл.22, ал. 4 от ЗМСМА.” 

 
Х. Изменя Наредбата за опазване на озеленените площи и 

растителността на територията Община Враца, както следва: 
10.1. Изменя чл.18, ал. 1 по следния начин: 

“Чл. 18. Нарушителите се наказват по реда и условията на 

разпоредбите по териториално и селищно устройство, чл.22, ал. 4 от Закона 



за местното самоуправление и местната администрация и други нормативни 

актове.” 

 ХІ. Във всички действащи наредби на Общински съвет - Враца текстът 
“Общинска администрация Враца или ТДД – Враца, Данъчно подразделение 

“Местни данъци и такси”  Враца” се заменя с “отдел “Местни данъци и 

такси” при Община Враца” . 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                            /Сл.Григоров/    
              Вярно с оригинала:                    
                            Сп."Работа със съветниците":       
                 /Й. Стоянова/ 
 
 


