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П Р О Т О К О Л   № 10 
 

 Днес 09.04.2012 година от 09,00 часа се проведе извънредно заседание на Общински 
съвет – Враца. 
 Присъстваха 36 общински съветници.  
 Отсъства: Т.Василева 

Председателят на общински съвет – инж. Петя Аврамова 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 и 
даде думата за разисквания и предложения по проекта за дневен ред. 

Предложения за изменение и допълнение на проекта за дневен ред не се направиха. 
Извънредното заседание на Общинския съвет – Враца протече при следния дневен ред:  
1. Избиране Управител на „БКС” ЕООД – Враца. 
      Докладва: инж.Петя Аврамова 
      Председател на Общински съвет – Враца  
2. Определяне начина на гласуване на редовно заседание на Общото събрание на 

акционерите в „Екопроект” ООД – Враца 
      Докладва: инж.Петя Аврамова 
      Председател на Общински съвет – Враца 
3. Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на 

Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности 
      Докладва: д-р Антонио Георгиев 
      Общински съветник  

Дневния ред беше приет със следния вот:  
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 35 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

 
След станалите разисквания Общински съвет взе следните решения:  
 
1. Избиране Управител на „БКС” ЕООД – Враца. 
      Докладва: инж.Петя Аврамова 
      Председател на Общински съвет – Враца  
 
Изказаха се: Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, В.Драганов, инж.П.Аврамова, д-р 

Ант.Георгиев, Цв.Дамяновска, Кр.Донов, В.Стаменов, Х.Георгиева, д-р Ем.Кюркчийски, 
инж.Н.Иванов, Д.Димитрова и М.Петрова. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 123 

 
ОТНОСНО: Постъпили възражения против проведена  процедура за избиране на 

Управител на „БКС” ЕООД – Враца 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.1, т.9, чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.10, ал.1, т.5 и чл.40 от 
Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските 
дружества, Решение на Комисия, избрана с Решение № 23 от 27.12.2011 г.  година на Общински 
съвет – Враца и при мотиви изложени в докладната записка 

 
РЕШИ: 
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 Оставя без уважение възражение, постъпило от Петър Донев Донев срещу решение на 
комисия избрана с Решение № 23 от 27.12.2011 г. на Общински съвет – Враца като 
неоснователно при мотиви, изразени в писмен вид от комисията по подбора. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ №123 
ЗА – 33 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №123 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 124 

 
ОТНОСНО: Постъпили възражения против проведена  процедура за избиране на 

Управител на „БКС” ЕООД – Враца 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.1, т.9, чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.10, ал.1, т.5 и чл.40 от 
Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските 
дружества, Решение на Комисия, избрана с Решение № 23 от 27.12.2011 г.  година на Общински 
съвет – Враца и при мотиви изложени в докладната записка 

 
РЕШИ: 

 
Оставя без уважение възражение, постъпило от Сашко Крумов Вълков срещу решение 

на комисия избрана с Решение № 23 от 27.12.2011 г. на Общински съвет – Враца като 
недопустимо и неоснователно при мотиви, изразени в писмен вид от комисията по подбора. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ №124 
ЗА – 33 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №124 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 125 

 
ОТНОСНО: Избиране на Управител на „БКС” ЕООД – Враца 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.1, т.9, чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.10, ал.1, т.5 от Наредбата за 

реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества, 
Решение на Комисия, избрана с Решение № 23 от 27.12.2011 г.  година на Общински съвет – 
Враца и при мотиви изложени в докладната записка 

 
РЕШИ: 

 
 Не утвърждава предложеното класиране от проведен публичен подбор за Управител на 
„БКС” ЕООД – Враца, от комисия избраната с Решение № 23 от 27.12.2011 г. на Общински 
съвет – Враца и не избира управител на „БКС” ЕООД – Враца. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 125 



 3 

ЗА – 7: Б.Ничев, В.Драганов, Ем.Кюркчийски, Ив.Узунов, К.Динкова, М.Драганов и 
Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – 9: Б.Стоев, Г.Комитски, Здр.Златев, М.Николова, М.Кирилова, М.Калистратов, 
Н.Найденова, Пл.Ганецовски и С.Илчева. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 19: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, В.Стаменов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Д.Димитрова, Зл.Карамелска, К.Беков, К.Шахов, Кр.Донов, Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, 
М.Каменова, М.Петрова, М.Костов, П.Аврамова, Пл.Кръстев, Х.Георгиева и Цв.Коцев. 
НЕ СЕ ПРИЕМА ПРОЕКТА ЗА РЕШЕНИЕ № 125 

 
След като общинският съвет не утвърди предложеното от комисията класиране от 

проведения публичен подбор и не избра управител на „БКС” ЕООД – Враца се направиха 
следните предложения: 

1.Да се свика комисията по законосъобразност на актовете на общински съвет, актовете 
на кмета на общината, предотвратяване и установяване конфликт на интереси. 
Предложението се подложи на гласуване при следния вот: 
ЗА – 12 
ПРОТИВ – 17 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 7 
Не се прие направеното предложение. 
 2.За Вр.и.д. управител на „БКС” ЕООД – Враца да се избере г-н Петър Лалов – гл.инж. в 
„БКС” ЕООД – Враца 
Предложението се предложи на гласуване при следния вот: 
ЗА – 14 
ПРОТИВ – 16 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 5 
Не се прие направеното предложение. 

3.Да се открие нова процедура за провеждане на публичен подбор за избор на Управител 
на „БКС” ЕООД – Враца, собственост на Община Враца. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 29 
ПРОТИВ – 4 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

4.За Вр.и.д. управител на „БКС” ЕООД – Враца да се избере г-н Момчил Младенов. 
Предложен бе проект за решение.  

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 126 

 
ОТНОСНО: Избиране на Управител на „БКС” ЕООД – Враца 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.1, т.9, чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.10, ал.1, т.5 от Наредбата за 
реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества 

 
РЕШИ: 

 
1.Поради изтичане срока на сключения договор за управление оттегля овластяването, без 

да освобождава от отговорност, и прекратява сключения договор за управление  на „БКС“ 
ЕООД – Враца с Иван Петров Младенов. На същия да се изплатят обезщетения съобразно 
утвърдения договор за управление с Решение № 287/27.11.2008 г. на Общински съвет – Враца, 
сключен и подписан от Кмета на Община Враца и Наредбата за реда за упражняване правата на 
собственост на Община Враца в търговските дружества. 
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2.Избира за временно изпълняващ длъжността управител на „БКС” ЕООД – Враца 
Момчил Иванчев Младенов до утвърждаване на класиране и избор на управител след 
провеждане на процедура за публичен подбор. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 126 
ЗА – 23: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Стоев, Вл.Ценов, Д.Димитрова, Здр.Златев, 
Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Беков, К.Шахов, Кр.Донов, Кр.Георгиев, М.Николова, 
М.Каменова, М.Петрова, М.Кирилова, М.Костов, М.Калистратов, Н.Найденова, П.Аврамова, 
Пл.Кръстев, С.Илчева и Х.Георгиева. 
ПРОТИВ – 5: В.Драганов, Г.Комитски, Ем.Кюркчийски, М.Драганов и Цв.Дамяновска. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 7: Б.Ничев, В.Стаменов, В.Кръстев, К.Динкова, Кр.Ангелов, 
Пл.Ганецовски и Цв.Коцев. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 126 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 127 

 
ОТНОСНО: Утвърждаване на договор за управление с избрания за временен 

Управител на „БКС” ЕООД – Враца 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.1, т.9, чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.10, ал.1, т.5 от Наредбата за 
реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества  

 
РЕШИ: 

 
1. Утвърждава договор за управление с избрания за временно изпълняващ длъжността 

управител на „БКС“ ЕООД – Враца. 
2. На основание чл.41 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на 

Община Враца в търговските дружества, възлага на Кмета на Община Враца в 5-дневен срок от 
влизане в сила на решението да подпише с избрания управител утвърдения договор за 
управление. 

3. Възлага на новоизбрания управител да впише в Търговския регистър към Агенция по 
вписванията подлежащите на вписване обстоятелства от настоящето решение. 

Настоящето решение като акт на принципала на търговско дружество влиза в сила 
незабавно след приемането му и подлежи на изпълнение. 

 
Приложение 1 

ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА 

 "БКС" ЕООД - ВРАЦА 
 

на основание чл. 141, ал. 7 от ТЗ и Решение № ........ по Протокол №.. от ............... год. на 
Общински съвет – Враца, упражняващ правата на едноличен собственик и на Общо събрание 

на дружеството  
 
 Днес, ..............2012 година, между: 
 1. "БКС" ЕООД, с адрес на управление: гр. Враца, ул. ........................................., ЕИК 
............................. в Търговския регистър към Агенция по вписванията, представлявано от Кмета 
на Община Враца - ..............................................…......, с Решение № ........ по Протокол №...... от 
.......................... год. на Общински съвет – Враца, който органупражнява правата на едноличен 
собственик и на Общо събрание на дружеството, наричано по-долу за краткост Дружеството, 
 и 
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 2. ................................................. с ЕГН …................. и л.к. № с постоянен адрес: 
........................, в качеството му на Временно изпълняващ длъжността управител на "БКС" 
ЕООД, наричан по-долу за краткост Управител, се сключи настоящият договор. 
 

 Страните се споразумяха за следното: 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

Чл.1.Дружеството възлага, а Управителят приема да управлява и представлява 
търговско дружество "БКС" ЕООД, в съответствие с действащата нормативна уредба, 
учредителния акт на дружеството, решенията на Общото му събрание – Общински съвет - 
Враца, както и клаузите на настоящия договор. 

 
II. СРОК НА ДОГОВОРА 

 
Чл.2. Действието на настоящия договор се ограничава до утвърждаване на управител от 

Общински съвет - Враца след провеждане на публичен подбор. 
 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО 
 
Чл.3. Дружеството: 
1.натоварва и упълномощава Управителя да извършва от името на Дружеството и за 

сметка на Дружеството всички действия и сделки, свързани с управление на Дружеството в 
съответствие с Търговския закон, дружествения договор, Наредбата за реда за упражняване 
правата на собственост на Община Враца в търговските дружества, приложимото специалното 
законодателство и решенията на Общински съвет - Враца; 

2.определя основните икономически насоки на работа на Дружеството за всяка 
финансова година, в съответствие със стратегията за развитие на Дружеството, Програмата  за 
управление и финансовото му състояние; 

3.контролира дейността на Управителя по изпълнение на поставените му задачи и 
определя срокове, в рамките на които същият е длъжен да предприема мерки за отстраняване 
на констатирани недостатъци в работата; 

4. упражнява всички права съгласно чл. 10 от Наредбата за реда за упражняване правата 
на собственост на Община Враца в търговските дружества; 

5.дава съгласие за сключване на сделки: съгласно Наредбата за реда за упражняване 
правата на собственост на Община Враца в търговските дружества; 

6.се задължава да заплаща на Управителя уговореното месечно възнаграждение, чрез 
фонд работна заплата на Дружеството; 

7.се задължава да прави вноски за ДОО и допълнително пенсионно осигуряване, както и 
за здравно осигуряване на Управителя по реда и условията на действащото осигурително 
законодателство, както и всички други социални придобивки по КТД, действащи в 
Дружеството. 

 
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ 

 
Чл.4.(1) Управителят се задължава да: 
1.осъществява управлението на стопанската дейност в интерес на Дружеството, като 

организира изпълнението на поставените от Дружеството задачи; 
2.представлява Дружеството пред съдебните, данъчните и другите държавни органи, 

пред банковите и финансовите институции и пред други физически и юридически лица; 
3.представя на Дружеството отчети за резултатите от дейността на Дружеството в 

съответствие с Търговския закон, учредителния акт, Наредбата за упражняване правата на 
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собственост на Община Враца в търговските дружества и решенията на Общински съвет - 
Враца;  

4.в 15-дневен срок след изтичането на всяко тримесечие и след приключване на 
финансовата година да представя на Общински съвет - Враца – упражняващ правата на 
едноличния собственик на капитала писмен отчет за работата си, за резултатите от 
изпълнението на Програмата за развитие на Дружеството, за финансовото и икономическото 
състояние на Дружеството, за съществуващите проблеми и мерки за тяхното решаване. Отчетът 
съдържа и информация за изразходваните средства за реклама, спонсорство и дарения. 

5.уведомява незабавно в писмена форма Общото събрание на Дружеството за всички 
обстоятелства от съществено значение за Дружеството; 

6.осъществява подготовката на необходимите материали и предложения за разглеждане 
от Общото събрание и обезпечава изпълнението на приетите решения; 

7.определя и предлага за утвърждаване от Общото събрание на Дружеството 
управленските структури на Дружеството; 

8.отговаря за редовното водене на дружествените книги. 
(2)Управителят представлява Дружеството като работодател. С оглед на това, 

Управителят: 
1.приема и утвърждава щатното разписание на Дружеството и прави промени в него; 
2.сключва, изменя и прекратява трудовите договори, определя трудовите 

възнаграждения, налага дисциплинарни наказания, стимулира и командирова персонала на 
Дружеството, като спазва действащата нормативна уредба; 

3.приема и изменя съдържанието на Вътрешните правилници в Дружеството като 
работодател; 

(3)Управителят се задължава без съгласие на Дружеството да не: 
1.огласява служебна информация и сведения за Дружеството, докато е в сила 

настоящият договор, както и за срок от 3 години след прекратяването му; 
2.извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, когато се извършва дейност, 

сходна с дейността на Дружеството; 
3.участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена 

отговорност, когато се извършва дейност, сходна с дейността на Дружеството; 
4.заема каквато и да е ръководна длъжност или длъжност в ръководни органи на други 

дружества, когато се извършва дейност, сходна с дейността на Дружеството; 
5. да бъде управител, контрольор, член на изпълнителни или контролни органи на друго 

общинско еднолично търговско дружество; 
6. да бъде народен представител, общински съветник, кмет на община, кмет на район 

или кметство, кметски наместник, заместник-кмет на община, секретар на община; 
7. да работи по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация. 
(4) Управителят решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност 

на Общински съвет - Враца, в качеството му на упражняващ правата на едноличен собственик 
на капитала. 

Чл.5. (1) Управителят има право да се разпорежда с имуществото на дружеството в 
съответствие с действащата нормативна уредба, учредителния акт, решенията на общото 
събрание – Общински съвет – Враца, Наредбата за реда за упражняване правата на собственост 
на Община Враца в търговските дружества, приложимото специално законодателство и 
клаузите на настоящия договор. 

(2)Управителят няма право без разрешение на Дружеството да сключва сделките, 
посочени в Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Враца. 

  
V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 
Чл.6.(1) Управителят на Дружеството получава възнаграждение, определено при 

стойност на една бална единица, равна на 50 на сто от минималната месечна работна заплата, 
установена за страната за съответния месец. 
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 (2) След приключването на всяко тримесечие, в зависимост от постигнатите през него 
стойности на показателите и критериите, се изчислява балната оценка и се преизчислява 
месечното възнаграждение за отчетното тримесечие. Преизчисленото възнаграждение се 
начислява и изплаща с възнаграждението за последния месец на отчетното тримесечие. През 
първите два месеца Управителят получава авансово месечно възнаграждение въз основа на 
балната оценка за предходното тримесечие. 
 (3) Изчисляването на балната оценка и размера на възнаграждението на Управителя се 
извършва в дружеството на основата на нормативно установената отчетност. Средствата за 
изплащане на възнаграждението са за сметка на разходите на дружеството. Информация за 
определеното възнаграждение на Управителя се представя тримесечно на електронен и хартиен 
носител в Общински съвет – Враца. 
 (4) Общият размер на възнаграждението на Управителя не може да надхвърля 
седемкратния размер на минималната работна заплата, установена за страната за съответния 
месец. 

Чл.7. (1) Възнаграждението на Управителя е за сметка на средствата за работна заплата 
на Дружеството, както и данъчното му облагане се извършва по реда на ЗОДФЛ. 

(2) Отговорността за деклариране на сумите, получени като възнаграждение по този 
договор е на Управителя. 
 Чл.8. Управителят се осигурява за всички осигурителни случаи, когато не е осигурен на 
друго основание и не е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. 
 Чл.9. За сметка на Дружеството, при ред и условия, определени от нормативните актове, 
Управителят се осигурява и за риска „безработица”, чрез вноски във фонд „Безработица”. 
 Чл.10. (1)Управителят има право на 30 неприсъствени работни дни годишно, за 
ползването на които уведомява Председателя на Общински съвет - Враца и Кмета на Община 
Враца. 
 (2) За времето на неприсъствените дни на Управителя се заплаща възнаграждение, 
изчислено от изплатеното му среднодневно възнаграждение за последния календарен месец, 
предхождащ ползването на отпуска, през който Управителят е изпълнявал задълженията си 
най-малко 10 работни дни. 
 (3) В случай на ползване на неприсъствени дни Управителят е длъжен да определи 
длъжностно лице от дружеството, което да го замества за времето на неговото отсъствие, като 
уведоми за това Председателя на Общински съвет - Враца и Кмета на Община Враца и подпише 
пълномощно за делегираните правомощия с нотариална заверка на подписа си. 
 (4) След изтичане на календарната година, за която се полага тнеприсъствените дни, 
Управитеят губи правото да ги използва в следващата календарна година. При прекратяване на 
договора за управление неизпълзваната част от полагащите се неприсъствени дни не се 
изплаща. 
 Чл.11. (1) Управителят може да бъде командирован по необходимост в чужбина само от 
Кмета на Община Враца със съгласието на Председателя на Общински съвет - Враца за сметка 
на средствата на дружеството. 
 (2) При командироване в чужбина, разходите за командировката се утвърждават от 
Кмета на Община Враца след представен от Управителя писмен отчет за резултатите от нея. В 
случай, че Кметът на Община Враца установи, че резултатите не съответстват на целите на 
командировката, разходите по нея остават за сметка на Управителя, който трябва да ги 
възстанови не по-късно от 15/петнадесет/ календарни дни след получаване в Дружеството на 
писменото разпореждане на Кмета на Община Враца. 
 (3) Управителят се командирова за сметка на Дружеството в съответствие с 
разпоредбите на действащата в страната нормативна уредба за командировките. 

 
VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 
Чл.12.(1) Настоящият договор се прекратява с решение на общински съвет - Враца:  
1. с избор на управител от Общински съвет – Враца след проведен публичен подбор;  
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2. по взаимно съгласие на страните; 
3. по искане на Управителя с писмено предизвестие не по-малко от 1 месец. Срокът на 

предизвестието тече от деня на получаването му в Общински съвет – Враца; 
3. по искане на Общински съвет - Враца, след вземане на решение, с предизвестие от 1 

месец. Срокът на предизвестието тече от деня на вземане на решението, може да не се 
отработва и втози случай се заплаща; 

4. при преобразуване, приватизация или прекратяване на общинското еднолично 
търговско дружество; 

5. в случай на смърт или при поставяне под запрещение на Управителя; 
6. при възникване на обстоятелство, обуславящо забрана или ограничение за Управителя 

за изпълнение на съответните функции съгласно чл. 27 от Наредбата за реда за упражняване 
правата на собственст на Община Враца в търговските дружества и действащото 
законодателство; 

7. поради трайна фактическа невъзможност на Управителя да изпълнява задълженията 
си, продължила повече от 30 дни. 

(2) Договорът може да бъде прекратен преди изтичането на срока на действието му с 
решение на Общински съвет - Враца, без предизвестие: 

1. при виновно неизпълнение от страна на Управителя на икономическите показатели, 
определени с Програма за развитие на дружеството; 

2. при нарушаване от Управителя на закона, извършено при или по повод 
изпълнениетона задълженията по договора или при нарушаване на Наредбата за упражняване 
правата на собственост на Община Враца в търговските дружества; 

3. при извършване на действия или бездействие на Управителя, довели до влошаване на 
финансовите резултати на дружеството или от които са произтекли щети за него; 

4. при повдигане на обвинение на Управителя за престъпление от общ характер;. 
(3)Управителят се освобождава от длъжност с решение на Общото събрание на 

съдружниците на Дружеството – Общински съвет - Враца. В същото заседание Общото 
събрание взема решение за освобождаване, респективно - неосвобождаване на Управителя от 
отговорност за действията му по управлението. 

 
VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 
Чл.13. Страните могат да променят условията на настоящия договор при последващи 

промени на нормативната уредба, при съществени изменения на икономическите условия или 
по взаимно съгласие чрез допълнителни писмени споразумения към настоящия договор, след 
решение на упражняващия правата на собственост в едноличното дружество – Общински съвет 
- Враца. 

Чл.14. Възникналите спорове между страните по този договор и неуредените с него 
въпроси се решават в съответствие с действащото законодателство. 

Решението на Общото събрание на "БКС"ЕООД - Враца за упълномощаване на Кмета на 
Община Враца за сключване на договор е неразделна част от настоящия договор като 
Приложение № 1. 
 Настоящият договор се състави в два еднообразни и с еднаква правна сила, по един за 
всяка страна, и подписа в знак на съгласие с текстовете му  както следва: 
 
ЗА ДРУЖЕСТВОТО:     ЗА УПРАВИТЕЛ: .................... 
................................ - Кмет на Община Враца/  ...................................................... 
  
по пълномощие Решение № ... 
на Общински съвет – Враца  
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 127 
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ЗА – 24: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Стоев, В.Кръстев, Вл.Ценов, Д.Димитрова, Здр.Златев, 
Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Беков, К.Шахов, Кр.Донов, Кр.Георгиев, М.Николова, 
М.Каменова, М.Петрова, М.Кирилова, М.Костов, М.Калистратов, Н.Найденова, П.Аврамова, 
Пл.Кръстев, С.Илчева и Х.Георгиева. 
ПРОТИВ – 3: В.Драганов, Г.Комитски и Пл.Ганецовски.  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 7: Б.Ничев, В.Стаменов, К.Динкова, Кр.Ангелов, Р.Тошева, Цв.Коцев и 
Цв.Дамяновска. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 127 

 
След представяне на проекта за решение, относно откриване на процедура за 

провеждане на публичен подбор за избор на Управител на „БКС” ЕООД – Враца, собственост 
на Община Враца се направиха следните предложения за изменение на проекта за решение: 

1. Цв.Дамяновска направи отвод и предложи на нейно място в комисията по избор да 
влезе Васил Драганов. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 31 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 
 2. Пл.Ганецовски направи отвод и предложи на негово място в комисията по избор да 
влезе Милица Кирилова. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 32 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
 3.В състава на комисията на мястото на Мариела Делчева да влезе Гриша Иванов и на 
мястото на Жасмин Манолова – Мария Тодорова. 
След направени разисквания вносителят на предложението го оттегли. 
 4. В резервния състав на комисията на мястото на Васил Драганов да влезе Калина 
Динкова. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 33 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма  
 5. В резервния състав на комисията на мястото на Милица Кирилова да влезе д-р Георги 
Комитски. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 31 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

Р Е Ш Е Н И Е  № 128 
 
ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на публичен подбор за избор 

на Управител на „БКС” ЕООД – Враца, собственост на Община Враца 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2, във вр. с чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.33 от Наредбата за реда 
за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества 

 
РЕШИ: 
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1.Открива процедура по провеждане на публичен подбор за избор на Управител и 
възлагане на управлението на „БКС” ЕООД – Враца за срок от 3 години от датата на сключване 
на договора за управление при следните условия: 

1.1.Минимални изисквания към кандидатите: 
● да са пълнолетни дееспособни физически лица, за които не важат забраните по чл.27, 

ал.1 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в 
търговските дружества; 

● да притежава образователно – квалификационна степен „магистър”, придобита  в едно 
от следните професионални направления: икономическо,  инжeнерно-техническо, екология 

● да притежава ръководен професионален опит  в управлението на юридическо лице 
минимум 3 години; 

● да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от 
свобода, освен ако не са реабилитирани или амнистирани; 

● да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват търговска дейност и 
материално-отчетническа длъжност. 

* кандидатите трябва да отговорят едновременно на всички посочени минимални 
изисквания 
 1.2.Необходими документи: 

1.2.1.Заявление за участие в подбора, адресирано до Общински съвет – Враца, с 
мотивация – свободен текст; 

1.2.2.Автобиография – европейски формат; 
1.2.3.Документи за трудов стаж и документи, доказващи професионален опит – в 

собственоръчно заварено четливо ксерокопие; 
1.2.4.Свидетелство за съдимост, издадено не по-рано от 15 дни преди датата на подаване 

на документите с посочване целта за издаване; 
1.2.5.Декларация за обстоятелствата по чл.27, ал.1 от Наредбата за реда за упражняване 

правата на собственост на Община Враца в търговските дружества, с текст, че кандидатът е 
запознат с възможността комисията да извършва проверки по декларираните обстоятелства; 

1.2.6.Декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност 
и материално-отчетническа длъжност, с текст, че кандидатът е запознат с възможността на 
комисията да извършва проверки по декларираните обстоятелства; 

1.2.7.Документи за завършено висше образование и придобити допълнителни 
квалификации - в собственоръчно заварено четливо ксерокопие; 

1.2.8.Препоръки; 
1.2.9.Документ за самоличност – в собственоръчно заверено четливо ксерокопие с 

отметка за съгласие за предоставяне на лични данни (за справка); 
1.2.10.Декларация за запознаване с условията за провеждане на публичен подбор за 

управител, определени в настоящето решение в Наредбата за реда за упражняване правата на 
собственост на Община Враца в търговските дружества – свободен текст; 

1.2.11.Медицинско свидетелство за работа, със заверка от Център за психично здраве - 
Враца.  
 1.3.Място и условия за подаване на документите:  

1.3.1. Общинска администрация – Враца, ул. „Стефанаки Савов” 6 – Център за 
обслужване на граждани; 

1.3.2.документите се подават лично или чрез пълномощник с нотариално-заверено 
изрично пълномощно в собственоръчно запечатан плик, върху който е изписано името на 
кандидата и дружеството, за което кандидатства; 

1.3.3.документите се подават всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 
17.00 ч.; 

1.3.4.Подаването на документите се завежда в специален регистър по реда на 
постъпването им, за което се издава удостоверение, в което се посочва името на кандидата, 
името на подателя, датата и часът на приемането на документите и длъжността, за която 
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кандидатства. При явяване пред комисията всеки кандидат представя освен документ за 
самоличност и издаденото му удостоверение.  
  1.4.Срок за подаване на документите – 30-дневен срок след датата на публикуване на 
обявата за провеждане на подбора. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича 
в първия следващ присъствен ден.  

1.5.Етапи за провеждане на публичния подбор: 
1.5.1.Проверка на съответствието на представените документи с предварително 

обявените изисквания. Комисията уведомява допуснатите и недопуснатите кандидати за 
взетото решение и за провеждане на следващия етап. До участие в публичния подбор не се 
допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените 
документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, определени в решението на 
Общински съвет – Враца или същите са с невярно съдържание. Комисията по подбора има 
право да извършва проверки на истинността на декларираните обстоятелства или 
представените документи. 

1.5.2.Оценка на Бизнес програмите. Допуснатите след провеждане на първия етап на 
подбора кандидати изготвят Бизнес програма на търговското дружество, за целия срок на 
договора за управление, изготвена в съответствие с Бизнес задачата и стратегията за развитие 
на дружеството. До интервю се допускат кандидатите, получили оценка на Бизнес програмата 
си не по-ниска от мн.добър 4.50. 

1.5.3.Интервю с кандидатите. Класират се кандидатите, получили окончателна обща 
оценка не по-ниска от мн.добър 4.50. Кандидатът, получил най-висок краен резултат се класира 
на първо място и се одобрява с решение на Общински съвет – Враца. 

1.6.Критерии за оценка на Бизнес програма на кандидатите и тежестта на всеки един от 
тях във формирането на крайната оценка: 
К1 – степен на реална приложимост на бизнес програмата – 35 % от формиране на крайната 
оценка /КО/;  
К2 – съответствие на бизнес програмата с целите на бизнес задачата на дружеството – 35 % от 
формиране на КО;  
К3 – съответствие на бизнес програмата с нормативната уредба – 20% от формиране на КО;  
К4 – логическа структура на бизнес програмата – 10% от формиране на КО; 
КО /крайна оценка/ = К1+К2+К3+К4 

2.Утвърждава Изисквания за съдържание на Бизнес програма на „БКС” ЕООД. 
● Инвестиционна програма за периода на управление. 
● Предложения за оптимизиране на производствената база – като площ, капацитет и 

структура. 
● Програма за подобряване обслужването на клиентите – разширение на услугите, 

въвеждане на нови услуги, подобряване организацията на обслужване и т.н. 
● Програма за повишаване квалификацията на работниците и служителите на 

дружеството и подобряване на условията на труд. 
3.Утвърждава Бизнес задача на търговското дружество за срока на договора за 

управление, както следва: 
 

БИЗНЕС ЗАДАЧА НА „БКС” ЕООД 
 

● Увеличаване нетните приходи от продажби – с 5 % годишно спрямо предходен 
отчетен период. 

● Структура на приходите – Относителният дял на приходите от продажби на стоки и 
услуги за основния клиент и всички останали клиенти да достигне съотношение 95% към 5% за 
първата година. За всяка следваща година съотношението да се променя в полза на вторите, т.е. 
да се привличат нови клиенти и разширяват предлаганите услуги за тях. 

● Печалба – увеличение с 4% на финансовия резултат, спрямо отчетения за предходен 
период. 
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● Инвестирани собствени средства за придобиване на дълготрайни материални активи, 
както и за основен ремонт и модернизация на наличните./Отчита се със справки и 
др.документи,включващи: вида и наименование на придобития ДМА или наименование и 
подробна информация за извършения осн.ремонт и модернизация на налични ДМА; стойност 
на инвестицията в лева; начин на плащане на инвестицията/. 

● Показатели за финансово-счетоводен анализ. 
Изчисляването на показателите за финансово-счетоводен анализ  ще се извършва с цел 

установяване  на финансовото състояние на дружеството. Целта е да се съпоставят 
показателите за всеки отчетен период, спрямо същите за предходен период . Задачата на 
оперативното управление на дружеството е стойностите на показателите за всеки следващ 
отчетен период да се подобряват спрямо предходен отчетен период. 

Показателите, които ще бъдат проследявани, могат да бъдат групирани в следните 
групи: 

● Показатели за рентабилност; 
● Показатели за ефективност; 
● Показатели за ликвидност; 
● Показатели за финансова автономност. 
 
I.Показатели за рентабилност  

1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби 
2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал 
3. Коефициент за капитализация на активите 

 
 II.Показатели за ефективност 

1. Коефициент на ефективност на разходите 
2. Коефициент на ефективност на приходите 
3. Коефициент на Обращаемост на оборотния капитал 

  
 III.Показатели за ликвидност 
  
 IV.Показатели за финансова автономност 

1. Коефициент на финансова автономност 
2. Коефициент на задлъжнялост 

 
4.Определя редовен и резервен състав на комисия за организиране и провеждане на 

подбора както следва: 
4.1.Редовен състав: 

Председател:  Красимир Донов – общински съветник 
Секретар: Милица Кирилова – общински съветник 
Членове: 
1. Хенриета Георгиева – правоспособен юрист, общински съветник 
2. Владимир Ценов – общински съветник 
3. Васил Драганов – общински съветник 
4. Венчо Кръстев – общински съветник 
5. Пламен Кръстев – общински съветник 
6. Мариела Делчева – Гл.експерт по „бюджет” 
7. Жасмин Манолова – Гл.експерт в отдел „Общинска собственост и икономика” 
 

4.2.Резервни членове:  
1. Десислава Димитрова – общински съветник 
2. Калина Динкова – общински съветник 
3. Малина Николова – общински съветник 
4. Георги Комитски – общински съветник 
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5. Петър Петров – Гл.счетоводител 
6. Албена Гарина – експерт в отдел „Общинска собственост и икономика” 
   
5.Възлага на комисията да извърши необходимите дейности, предвидени в Наредба за 

упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества с нужната 
добросъвестност и в определения обем и срок.  

6.Възлага на Председателя на Общински съвет – Враца в 14-дневен срок от взимане на 
настоящето решение да публикува обява за публичния подбор в един местен ежедневник, в 
Сайта на Община Враца и на таблото за обяви в Информационния център при Община Враца, 
като в същото не се посочва съставът на определената комисия. 

7.Възлага на Кмета на Община Враца в 5-дневен срок от взимане на настоящето решение 
да обезпечи организационно и материално-технически работата на комисията по провеждане на 
подбора и създаде необходимата организация в Общинска администрация – Враца.  

8.Утвърждава Договор за управление на „БКС”ЕООД – Враца. 
Приложение 1 

 
ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА 
 "БКС" ЕООД - ВРАЦА 

 
на основание чл. 141, ал. 7 от ТЗ и Решение № ........ по Протокол №.. от ............... год. на 

Общински съвет – Враца, упражняващ правата на едноличен собственик и на Общо събрание 
на дружеството  

 
 Днес, ..............201.. година, между: 
 1. ".........................................................." ЕООД, с адрес на управление: гр. Враца, ул. 
........................................., ЕИК ............................. в Търговския регистър към Агенция по 
вписванията, представлявано от Кмета на Община Враца - ..............................................…......, с 
Решение № ........ по Протокол №...... от .......................... год. на Общински съвет – Враца, който 
орган упражнява правата на едноличен собственик и на Общо събрание на дружеството, 
наричано по-долу за краткост Дружеството, 
 и 
 2. ................................................. с ЕГН …................. и л.к. № с постоянен адрес: 
........................, в качеството му на Управител на ".............................................." ЕООД, наричан 
по-долу за краткост Управител, се сключи настоящият договор. 
 

 Страните се споразумяха за следното: 
 

II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

Чл.1.Дружеството възлага, а Управителят приема да управлява и представлява 
търговско дружество "..................................................." ЕООД, в съответствие с действащата 
нормативна уредба, учредителния акт на дружеството, решенията на Общото му събрание – 
Общински съвет - Враца, както и клаузите на настоящия договор. 

 
III. СРОК НА ДОГОВОРА 

 
Чл.2. Действието на настоящия договор се ограничава със срок – 3 години от датата на 

подписване на договора. 
 

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО 
 
Чл.3. Дружеството: 
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1.натоварва и упълномощава Управителя да извършва от името на Дружеството и за 
сметка на Дружеството всички действия и сделки, свързани с управление на Дружеството в 
съответствие с Търговския закон, дружествения договор, Наредбата за реда за упражняване 
правата на собственост на Община Враца в търговските дружества, приложимото специалното 
законодателство и решенията на Общински съвет - Враца; 

2.определя основните икономически насоки на работа на Дружеството за всяка 
финансова година, в съответствие със стратегията за развитие на Дружеството, Програмата  за 
управление и финансовото му състояние; 

3.контролира дейността на Управителя по изпълнение на поставените му задачи и 
определя срокове, в рамките на които същият е длъжен да предприема мерки за отстраняване 
на констатирани недостатъци в работата; 

4. упражнява всички права съгласно чл. 10 от Наредбата за реда за упражняване правата 
на собственост на Община Враца в търговските дружества; 

5.дава съгласие за сключване на сделки: съгласно Наредбата за реда за упражняване 
правата на собственост на Община Враца в търговските дружества; 

6.се задължава да заплаща на Управителя уговореното месечно възнаграждение, чрез 
фонд работна заплата на Дружеството; 

7.се задължава да прави вноски за ДОО и допълнително пенсионно осигуряване, както и 
за здравно осигуряване на Управителя по реда и условията на действащото осигурително 
законодателство, както и всички други социални придобивки по КТД, действащи в 
Дружеството. 

 
IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ 

 
Чл.4.(1) Управителят се задължава да: 
1.осъществява управлението на стопанската дейност в интерес на Дружеството, като 

организира изпълнението на поставените от Дружеството задачи; 
2.представлява Дружеството пред съдебните, данъчните и другите държавни органи, 

пред банковите и финансовите институции и пред други физически и юридически лица; 
3.представя на Дружеството отчети за резултатите от дейността на Дружеството в 

съответствие с Търговския закон, учредителния акт, Наредбата за упражняване правата на 
собственост на община Враца в търговските дружества и решенията на Общински съвет - 
Враца;  

4.в 15-дневен срок след изтичането на всяко тримесечие и след приключване на 
финансовата година да представя на Общински съвет - Враца – упражняващ правата на 
едноличния собственик на капитала писмен отчет за работата си, за резултатите от 
изпълнението на Програмата за развитие на Дружеството, за финансовото и икономическото 
състояние на Дружеството, за съществуващите проблеми и мерки за тяхното решаване. Отчетът 
съдържа и информация за изразходваните средства за реклама, спонсорство и дарения. 

5.уведомява незабавно в писмена форма Общото събрание на Дружеството за всички 
обстоятелства от съществено значение за Дружеството; 

6.осъществява подготовката на необходимите материали и предложения за разглеждане 
от Общото събрание и обезпечава изпълнението на приетите решения; 

7.определя и предлага за утвърждаване от Общото събрание на Дружеството 
управленските структури на Дружеството; 

8.отговаря за редовното водене на дружествените книги. 
(2)Управителят представлява Дружеството като работодател. С оглед на това, 

Управителят: 
1.приема и утвърждава щатното разписание на Дружеството и прави промени в него; 
2.сключва, изменя и прекратява трудовите договори, определя трудовите 

възнаграждения, налага дисциплинарни наказания, стимулира и командирова персонала на 
Дружеството, като спазва действащата нормативна уредба; 
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3.приема и изменя съдържанието на Вътрешните правилници в Дружеството като 
работодател; 

(3)Управителят се задължава без съгласие на Дружеството да не: 
1.огласява служебна информация и сведения за Дружеството, докато е в сила 

настоящият договор, както и за срок от 3 години след прекратяването му; 
2.извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, когато се извършва дейност, 

сходна с дейността на Дружеството; 
3.участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена 

отговорност, когато се извършва дейност, сходна с дейността на Дружеството; 
4.заема каквато и да е ръководна длъжност или длъжност в ръководни органи на други 

дружества, когато се извършва дейност, сходна с дейността на Дружеството; 
5. да бъде управител, контрольор, член на изпълнителни или контролни органи на друго 

общинско еднолично търговско дружество; 
6. да бъде народен представител, общински съветник, кмет на община, кмет на район 

или кметство, кметски наместник, заместник-кмет на община, секретар на община;  
7.да работи по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация. 
(4) Управителят решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност 

на Общински съвет - Враца, в качеството му на упражняващ правата на едноличен собственик 
на капитала. 

Чл.5. (1)Управителят има право да се разпорежда с имуществото на дружеството в 
съответствие с действащата нормативна уредба, учредителния акт, решенията на общото 
събрание – Общински съвет – Враца, Наредбата за реда за упражняване правата на собственост 
на Община Враца в търговските дружества, приложимото специално законодателство и 
клаузите на настоящия договор. 

(2)Управителят няма право без разрешение на Дружеството да сключва сделките, 
посочени в Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Враца. 

  
X. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 
Чл.6. (1) Управителят на Дружеството получава възнаграждение, определено при 

стойност на една бална единица, равна на 50 на сто от минималната месечна работна заплата, 
установена за страната за съответния месец. 
 (2) След приключването на всяко тримесечие, в зависимост от постигнатите през него 
стойности на показателите и критериите, се изчислява балната оценка и се преизчислява 
месечното възнаграждение за отчетното тримесечие. Преизчисленото възнаграждение се 
начислява и изплаща с възнаграждението за последния месец на отчетното тримесечие. През 
първите два месеца Управителят получава авансово месечно възнаграждение въз основа на 
балната оценка за предходното тримесечие. 
 (3) Изчисляването на балната оценка и размера на възнаграждението на Управителя се 
извършва в дружеството на основата на нормативно установената отчетност. Средствата за 
изплащане на възнаграждението са за сметка на разходите на дружеството. Информация за 
определеното възнаграждение на Управителя се представя тримесечно на електронен и хартиен 
носител в Общински съвет – Враца. 
 (4) Общият размер на възнаграждението на Управителя не може да надхвърля 
седемкратния размер на минималната работна заплата, установена за страната за съответния 
месец. 

Чл.7. (1) Възнаграждението на Управителя е за сметка на средствата за работна заплата 
на Дружеството, както и данъчното му облагане се извършва по реда на ЗОДФЛ. 

(2) Отговорността за деклариране на сумите, получени като възнаграждение по този 
договор е на Управителя. 
 Чл.8. Управителят се осигурява за всички осигурителни случаи, когато не е осигурен на 
друго основание и не е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. 
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 Чл.9. За сметка на Дружеството, при ред и условия, определени от нормативните актове, 
Управителят се осигурява и за риска „безработица”, чрез вноски във фонд „Безработица”. 
 Чл.10. (1)Управителят има право на 30 неприсъствени работни дни годишно, за 
ползването на които уведомява Председателя на Общински съвет - Враца и Кмета на Община 
Враца. 
 (2) За времето на неприсъствените дни на Управителя се заплаща възнаграждение, 
изчислено от изплатеното му среднодневно възнаграждение за последния календарен месец, 
предхождащ ползването на отпуска, през който Управителят е изпълнявал задълженията си 
най-малко 10 работни дни. 
 (3) В случай на ползване на неприсъствени дни Управителят е длъжен да определи 
длъжностно лице от дружеството, което да го замества за времето на неговото отсъствие, като 
уведоми за това Председателя на Общински съвет - Враца и Кмета на Община Враца и подпише 
пълномощно за делегираните правомощия с нотариална заверка на подписа си. 
 (4) Правото да се използват неприсъствените дни се погасява с изтичане на календарната 
година, за която се полагат, като при прекратяване на правоотношението на лицето не се 
дължат обезщетения за неизползването им. 
 Чл.11. (1) Управителят може да бъде командирован по необходимост в чужбина само от 
Кмета на Община Враца със съгласието на Председателя на Общински съвет - Враца за сметка 
на средствата на дружеството. 
 (2) При командироване в чужбина, разходите за командировката се утвърждават от 
Кмета на Община Враца след представен от Управителя писмен отчет за резултатите от нея. В 
случай, че Кметът на Община Враца установи, че резултатите не съответстват на целите на 
командировката, разходите по нея остават за сметка на Управителя, който трябва да ги 
възстанови не по-късно от 15/петнадесет/ календарни дни след получаване в Дружеството на 
писменото разпореждане на Кмета на Община Враца. 
 (3) Управителят се командирова за сметка на Дружеството в съответствие с 
разпоредбите на действащата в страната нормативна уредба за командировките. 

 
XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 
Чл.12.(1) Настоящият договор може да бъде прекратен с изтичане срока на договора, 

както и предсрочно безвиновно: 
1. по взаимно съгласие на страните; 
2. по искане на Управителя с писмено предизвестие не по-малко от 3 месеца. Срокът на 

предизвестието тече от деня на получаването му в Общински съвет – Враца; 
3. по искане на Общински съвет - Враца, след вземане на решение, с предизвестие от 1 

месец. Срокът на предизвестието тече от деня на вземане на решението, може да не се 
отработва и втози случай се заплаща; 

4. при преобразуване, приватизация или прекратяване на общинското еднолично 
търговско дружество; 

5. в случай на смърт или при поставяне под запрещение на Управителя; 
6. при възникване на обстоятелство, обуславящо забрана или ограничение за Управителя 

за изпълнение на съответните функции съгласно чл. 27 от Наредбата за реда за упражняване 
правата на собственст на Община Враца в търговските дружества и действащото 
законодателство; 

7. поради трайна фактическа невъзможност на Управителя да изпълнява задълженията 
си, продължила повече от 60 дни. 

(2) Договорът може да бъде прекратен преди изтичането на срока на действието му с 
решение на Общински съвет - Враца, без предизвестие: 

1. при виновно неизпълнение от страна на Управителя на икономическите показатели, 
определени с Програма за развитие на дружеството; 

2. при нарушаване от Управителя на закона, извършено при или по повод изпълнението 
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на задълженията по договора или при нарушаване на Наредбата за упражняване правата на 
собственост на Община Враца в търговските дружества; 

3. при извършване на действия или бездействие на Управителя, довели до влошаване на 
финансовите резултати на дружеството или от които са произтекли щети за него; 

4. при повдигане на обвинение на Управителя за престъпление от общ характер, 
извършено при или по повод изпълнението на задълженията по договора;. 

5. при извършване от страна на Управителя на престъпление от общ характер, 
установено с влязла в сила присъда. 

(3)Управителят се освобождава от длъжност с решение на Общото събрание на 
съдружниците на Дружеството – Общински съвет - Враца. В същото заседание Общото 
събрание взема решение за освобождаване, респективно - неосвобождаване на Управителя от 
отговорност за действията му по управлението. 

 
XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 
Чл.13. Страните могат да променят условията на настоящия договор при последващи 

промени на нормативната уредба, при съществени изменения на икономическите условия или 
по взаимно съгласие чрез допълнителни писмени споразумения към настоящия договор, след 
решение на упражняващия правата на собственост в едноличното дружество – Общински съвет 
- Враца. 

Чл.14. Възникналите спорове между страните по този договор и неуредените с него 
въпроси се решават в съответствие с действащото законодателство. 

Чл.15. Действието на настоящия договор може да бъде продължавано за срок от 3 
години от страните по него с нарочно писмено споразумение, подписано от страните след 
решение на упражняващия правата на собственост в едноличното дружество – Общински съвет 
- Враца. 

Решението на Общото събрание на "БКС"ЕООД - Враца за упълномощаване на Кмета на 
Община Враца за сключване на договор е неразделна част от настоящия договор. 
 Настоящият договор се състави в два еднообразни и с еднаква правна сила екземпляра, 
по един за всяка страна, които в знак на съгласие с текстовете му  подписаха следва: 
 
ЗА ДРУЖЕСТВОТО:     ЗА УПРАВИТЕЛ:  
инж.Николай Иванов     ........................................................ 
Кмет на Община Враца        
по пълномощие Решение № ... 
на Общински съвет – Враца  
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 128 
ЗА – 25: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Кръстев, Вл.Ценов, Д.Димитрова, 
Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, К.Шахов, Кр.Донов, Кр.Георгиев, 
М.Николова, М.Каменова, М.Петрова, М.Кирилова, М.Костов, М.Калистратов, Н.Найденова, 
П.Аврамова, Пл.Кръстев, С.Илчева и Х.Георгиева. 
ПРОТИВ – 1: Р.Тошева.  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 7: В.Стаменов,  В.Драганов, Г.Комитски, Кр.Ангелов, Пл.Ганецовски, 
Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 128 
 

2. Определяне начина на гласуване на редовно заседание на Общото събрание на 
акционерите в „Екопроект” ООД – Враца 

      Докладва: инж.Петя Аврамова 
      Председател на Общински съвет – Враца 
 
Изказаха се: Пл.Ганецовски, Цв.Дамяновска, инж.П.Аврамова и Д.Димитрова. 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 129 

 
ОТНОСНО: Определяне начина на гласуване на редовно заседание на Общото 

събрание на акционерите в „Екопроект” ООД – Враца 
     

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.25, ал.1 от Наредбата  за реда за 
упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества на Общински 
съвет – Враца, Покана № 2600-808/05.04.2012г. за редовно Общо събрание на акционерите в 
„Екопроект” ООД – Враца и мотиви, изложени в докладната записка 

 
РЕШИ: 

 
1.Определя следния начин на гласуване на инж.Петя Аврамова – Председател на 

Общински съвет – Враца – упълномощено лице, съгласно Решение № 18 по Протокол № 3 от 
27.12.2011г.: 

1.1. По т.1 от дневния ред: Отчет на управителя за дейността на дружеството за 2011 
година – да вземе решение за гласуване на място. 

1.2. По т.2 от дневния ред: Приемане и одобряване Годишен финансов отчет на 
дружеството за 2011 година – да вземе решение за гласуване на място. 

1.3. По т.3 от дневния ред: Освобождаване на управителя от отговорност за дейността му 
като такъв през 2011 година – да вземе решение за гласуване на място. 

 1.4. По т.4 от дневния ред: Представяне на годишния доклад за дейностите, за които е 
предоставено комплексно разрешително – да вземе решение за гласуване на място. 

1.5. По т.5 от дневния ред: Информация за посещението в Унгария  - град Сегед за 
работа на сепариращата инсталация – за сведение. 

1.6 По т.6 от дневния ред: други – да вземе решение за гласуване на място. 
2.Възлага на упълномощеното лице да представи  в Общински съвет – Враца в 7-дневен 

срок от провеждане на Общото събрание Протокол от същото. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 129 
ЗА – 29: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Г.Комитски, Д.Димитрова, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Беков, К.Шахов, Кр.Донов, 
Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, М.Николова, М.Каменова, М.Петрова, М.Костов, М.Калистратов, 
Н.Найденова, П.Аврамова, Пл.Кръстев, Р.Тошева, С.Илчева, Х.Георгиева и Цв.Коцев. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 5:  В.Драганов, К.Динкова, М.Кирилова, Пл.Ганецовски и 
Цв.Дамяновска. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 129 

 
3. Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на 

граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални 
дейности 

       Докладва: д-р Антонио Георгиев 
       Общински съветник  

  
Изказаха се: Р.Тошева, инж.Н.Иванов, д-р Ант.Георгиев и инж.П.Аврамова. 
След представяне на докладната записка и проекта за решение се направи следното 

предложение: Да се отпусне на Георги Христов Методиев – баща на Натали Георгиева 
Методиева допълнително 2 000 лв. /две хиляди лева/ от бюджета на Общински съвет – Враца. 
Предложението да се формулира като т.3 от проекта за решение. 
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Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 32 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 130 
 
ОТНОСНО: Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца 

на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални 
дейности 

ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, приетите правила и критерии за отпускане на 
еднократна финансова помощ на граждани на Община Враца и при мотиви изложени в 
докладната записка 

РЕШИ: 
 

Отпуска еднократна финансова помощ на: 
 1.Георги Христов Методиев – баща на Натали Георгиева Методиева в размер на 300 лв. 

/триста лева/. 
2.Надя Валериева Иванова – майка на Мартин Николаев Иванов в размер на 300 лв. 

/триста лева/. 
3. Георги Христов Методиев – баща на Натали Георгиева Методиева в размер на 2 000 

лв. /две хиляди лева/ от бюджета на Общински съвет – Враца. 
 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 130 
ЗА – 33: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, 
Вл.Ценов, Г.Комитски, Д.Димитрова, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, 
К.Беков, К.Шахов, Кр.Донов, Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, М.Николова, М.Каменова, М.Петрова, 
М.Кирилова, М.Костов, Н.Найденова, П.Аврамова, Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, Р.Тошева, 
С.Илчева, Х.Георгиева, Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма   
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 130 

 
След изчерпване на дневния ред, Председателя на Общинския съвет – Враца закри 

заседанието в 12,30 часа. 
 

 
 

 
инж. Петя Аврамова 
Председател на Общински съвет – Враца   
  
 
     
Изготвил протокола: 
   Цветелина Йорданова  


