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П Р О Т О К О Л   № 68 

 

 Днес 10.02.2011 година от 09,00 часа се проведе редовно заседание на Общински 
съвет – Враца. 
 Присъстваха 31 общински съветници.  

 Отсъстващи: Д.Димитрова, Д.Георгиев, В.Лещарска, Вл.Христов, К.Беков и 

М.Ангелова.  
Председателят на Общинския съвет – г-жа Малина Николова обяви кворум в залата и 

откри заседанието в съответствие с чл.49, ал.1 от Правилника за организацията и дейността 
на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация. 

 Председателят на общинския съвет – г-жа Малина Николова даде думата за 
разисквания и предложения по проекта за дневен ред.  

Направиха се следните предложения за допълнения на проекта за дневен ред: 
1.Като т.10 в дневният ред да се включи Докладна записка относно: Съгласие за 

удължаване срока за безвъзмездно управление на имот – публична държавна собственост – 

Природна забележителност пещера „Леденика”. 

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

ГЛАСУВАЛИ: 

ЗА – 22; 

ПРОТИВ – НЯМА; 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА. 

 

 2. Като т.11 в дневният ред да се включи Докладна записка относно:  Ползване на 
добит дървен материал /топола/ в кметство с.Бели извор. 
Предложението се подложи на гласуване и се прие със следния вот: 

ГЛАСУВАЛИ: 

ЗА – 18; 

ПРОТИВ – НЯМА; 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА. 

 
 3. Като т.12 в дневният ред да се включи Докладна записка относно:  Предоставяне от 
общинските съветници на средства за финансово подпомагане на социално слаби лица. 
Предложението се подложи на гласуване и се прие със следния вот: 

ГЛАСУВАЛИ: 

ЗА – 21; 

ПРОТИВ – НЯМА; 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА. 

  

След проведените разисквания, общинският съвет реши заседанието да протече при 

следния дневен ред:  
 

1.Питания. 
2.Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Враца за периода 

01.07.2010г. – 31.12.2010г. 
       Докладва: д-р Костадин Шахов 

       Кмет на Община Враца 

3.Актуализация на списъка на групите общински жилища по вид, брой и 

местонахождение. 
       Докладва: д-р Костадин Шахов 

       Кмет на Община Враца 
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4.Продажба  на земя, частна общинска собственост, съставляваща  урегулирани 

поземлени имоти –  УПИ ХІ и УПИ ХІV в кв.18 по плана на с.Тишевица, в полза на 
собственика на  построените  в тях  жилищни сгради. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 

       Кмет на Община Враца 

5.Преобразуване на целодневни детски градини в обединени детски заведения. 
       Докладва: д-р Михаил Шарков 

       Зам.кмет на Община Враца 

6.Закриване на детска ясла № 7 – гр.Враца. 
       Докладва: д-р Михаил Шарков 

       Зам.кмет на Община Враца 

7.Съгласие за кандидатстване с проект по ОП „Регионално развитие”, Приоритетна 
ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите 
атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ: „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически 

атракции”, Бюджетна линия: BG161PO001/3.1-03/2010. 

       Докладва: Ани Василева 

       Зам.кмет на Община Враца 

8.Предложение за сключване на договор за партньорство с „Асоциация Враца 2007” 

за изпълнението на проект „Предоставяне на услугите „Социален асистент” и/или „Домашен 

помощник” в община Враца” , финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № 

BG051PO001-5.2.07-0225-S-0001 – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

2007-2013. 

       Докладва: Ани Василева 

       Зам.кмет на Община Враца 

9.Утвърждаване решението на комисията по провеждане на конкурса за избор на 
Управител на „ДКЦ І - Враца” ЕООД. 

       Докладва: Малина Николова 

       Председател на ОбС – Враца  

10. Съгласие за удължаване срока за безвъзмездно управление на имот – публична 
държавна собственост – Природна забележителност пещера „Леденика”. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 

       Кмет на Община Враца 

11. Ползване на добит дървен материал /топола/ в кметство с.Бели извор. 
       Докладва: Кирил Илиев 

       Общински съветник 
12. Предоставяне от общинските съветници на средства за финансово подпомагане на 

социално слаби лица. 
       Докладва: Кирил Илиев 

       Общински съветник 
13.Разни. 

 

Дневния ред се прие със следния вот:  

ГЛАСУВАЛИ: 

ЗА – 22; 

ПРОТИВ – НЯМА; 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА. 

След станалите разисквания Общински съвет взе следните решения:  
1. Питания. 

Д-р К.Шахов отговори на питания 
поставени общински съветници на 
предходно заседание на ОбС – Враца. 
Общински съветници поставиха 

  



 3 

следните питания: 
 

Цв.Димитров: Относно ползване на 
кредити: 1.По колко от решенията 
Община Враца ползва кредити от 
финансови институции /банки, фондове 
и др./? 2. Кредитите към 30.12.2010г. на 
каква стойност са и за реализацията на 
кои проекти/? 3. До края на мандата има 
ли нужда и предстои ли ползване на 
нови кредити, в какъв размер и при 
какви условия? 

 

В.Драганов: Относно граждански 
договори: 1.Колко граждански договора 
е сключила Община Враца след 
преструктурирането на щатното 
разписание от миналата година, с кои 
лица, на каква длъжност, какво е 
възнаграждението и за какви срокове? 

2.Осигурява ли ги Община Враца или са 
самоосигуряващи се лица? 

 

М.Драганов: Относно отпадъци (под 
формата на рекламни материали) от 
търговските вериги магазини: 1.Каква 
такса смет внасят тези вериги магазини 
и отговаря ли тя на дейността им като 
„причинители на отпадъци” с такъв 
обем? 2.Не е ли време отдел „Екология” 

в Община Враца да се самосезира и 

наложи глоби на тези от причинителите 
на отпадъци, които разпространяват 
такива рекламни материали, които не 
могат да горят и не се разлагат десетки 
години в природата? 

 

Цв.Дамяновска: 1.Относно Боряна 
Николчова – 100% инвалид: Директора 
на Циментов завод „Холсим” ли е 
човекът, които трябва да се погрижи за 
една жена в неравностойно положение, 
жител на Община Враца и как бихме се 
чувствали ако ние самите или наши 
близки са в това положение? 2.Относно 
предпазна ограда на спортна площадка 
Спортно училище „Св.Климент 
Охридски”: Толкова ли е трудно да се 
надстрои оградната мрежа на игрището 
от видимата височина до допустимата 
от 5 метра, както е посочено в писмото 
на Община Враца от 21.09.2010г. с 
регистрационен номер 9400-0-13515(1)? 
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2. Отчет за изпълнение на Решенията на 
Общински съвет – Враца за периода 
01.07.2010г. – 31.12.2010г. 
Докладва: д-р Костадин Шахов 

Кмет на Община Враца 

 

Изказаха се: д-р К.Шахов, Цв.Димитров 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 878 

 

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на 

Решенията на Общински съвет-Враца за 

периода 01.07.2010г.-31.12.2010г. 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

 

На основание чл.44,ал.1,т.7 от Закона за 
местното самоуправление и местната 

администрация и чл.92,ал.2 от Правилника 
за организацията и дейността на Общински 

съвет-Враца ,неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска 

администрация, 
 

РЕШИ: 

 

Приема отчета за изпълнение на Решенията 
на Общински съвет – Враца за периода 
01.07.2010г. – 31.12.2010г. 

 

ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ № 878: 

ЗА – 18. 

ПРОТИВ –  1.  

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3. 

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 878. 

 

3. Актуализация на списъка на групите 
общински жилища по вид, брой и 

местонахождение. 
Докладва: д-р Костадин Шахов 

Кмет на Община Враца 

 

 

Изказаха се: д-р К.Шахов, К.Илиев и 
С.Илчева 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 879 

 

ОТНОСНО: Актуализация на списъка на 

групите общински жилища по  вид, брой и 

местонахождение  

   

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

 

на основание чл.21, ал.2, от ЗМСМА, във 
връзка с чл.42, ал.2 от Закона за общинската 

собственост 
 

РЕШИ: 

Дава съгласие да се извърши актуализация 
на списъка на групите общински жилища по  
вид, брой и местонахождение, както следва:  
- Ап. 77 в ж.к. „Дъбника”, бл.12 от групата 

за настаняване под наем на граждани 

с установени жилищни нужди да се 
включи в групата на Ведомствени 

жилища; 

- Ап. 24 в ж.к. „Дъбника”, бл.12 от групата 
на Резервни жилища да се включи в 
групата на Ведомствени жилища; 

- Ап. 29 в бл. „Май” 1, ул. „Христо Ботев” 

140 от групата за настаняване под наем 

граждани с установени жилищни 

нужди да се включи в групата на 
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Ведомствени жилища; 

- Ап. 31 в ж.к. „Дъбника”, бл.124 от 
групата за настаняване под наем на 

граждани с установени жилищни 

нужди да се включи в групата на 
Резервни  жилища; 

- Ап. 50, бл. „Май” 3, ул. „Васил Кънчов” 

4, от  групата за настаняване под наем 

на граждани с установени жилищни 

нужди, да се включи в групата на 
Резервни жилища. 

 

ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ № 879: 

ЗА – 22: Б.Ничев;  В.Стаменов; В.Драганов; Вл.Ценов; Ем.Пеняшки; Ил.Костов; К.Семкова; 
К.Илиев; Кр.Богданов; М.Николова; М.Петрова; М.Драганов; Н.Найденова; П.Пешлейски; 

Р.Тошева; Р.Христов; Р.Антов; С.Илчева; Ст.Дамянов; Т.Василева; Ц.Митов и 
Цв.Върбанова.   
ПРОТИВ –  НЯМА. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА. 

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 879. 

 

4. Продажба  на земя, частна общинска 
собственост, съставляваща  урегулирани 

поземлени имоти –  УПИ ХІ и УПИ ХІV 

в кв.18 по плана на с.Тишевица, в полза 
на собственика на  построените  в тях  
жилищни сгради. 

Докладва: д-р Костадин Шахов 

Кмет на Община Враца 

 

 

 

 

Изказаха се: д-р К.Шахов, Р.Антов, 
Ем.Пеняшки и М.Драганов 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 880 

 

ОТНОСНО: Продажба  на земя, частна 

общинска собственост, съставляваща  

урегулирани поземлени имоти –  УПИ ХІ и 

УПИ ХІV в кв.18 по плана на с.Тишевица, 

в полза на собственика на  построените  в 

тях  жилищни сгради.   

    

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

РЕШИ: 

1.Приема експертни оценки на лицензиран 
оценител инж.Евгени Филипов, съгласно 
които пазарната стойност на земята 
съставляваща УПИ ХІ и УПИ ХІV в кв.18 по 
плана на с.Тишевица, възлиза  на:  

1.1. За УПИ ХІ в кв.18 по плана на 
с.Тишевица, целият от 2375 м2

 (две хиляди 
триста седемдесет и пет кв.м.), актуван с акт 
за частна общинска собственост 
№1731/17.06.2010 г. – 5 940

.00
 лв. без ДДС 

(пет хиляди деветстотин и четиридесет  лева 
без данък добавена стойност) или по 2

.50
 

лв/м2
; 

1.2. За УПИ ХІV в кв.18 по плана на 
с.Тишевица, целият от 2170 м2 

(две хиляди 
сто и седемдесет кв.м.), актуван с акт за 
частна общинска собственост 
№1730/16.06.2010 г.– 5 430

.00
 лв. без ДДС (пет 

хиляди четиристотин и тридесет лева без 
данък добавена стойност) или по 2.50

 лв/м2
; 

2.На основание чл.35, ал.3 Закона за 
общинската собственост, чл.36 и чл.37 от 
Наредбата за реда за придобиване, 
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управление и разпореждане с общинско 
имущество, приета от ОбС – Враца, възлага 
на Кмета на Община-Враца, да проведе 
процедура за продажба на земята, частна 
общинска собственост, съставляваща УПИ ХІ 
и УПИ ХІV в кв.18 по плана на с.Тишевица, в 
полза на собственика на построените  в тях 
сгради, по одобрената в т.1 цена. 

 

ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ № 880: 

ЗА – 23: Б.Ничев;  В.Стаменов; Вл.Ценов; Ем.Пеняшки; Ил.Костов; К.Семкова; К.Илиев; 
Кр.Богданов; М.Николова; М.Петрова; М.Драганов; Н.Найденова; П.Пешлейски; 

П.Тодоров; Р.Тошева; Р.Христов; Р.Антов; С.Илчева; Ст.Дамянов; Т.Василева; Ц.Митов; 
Цв.Димитров и Цв.Върбанова.   
ПРОТИВ –  НЯМА. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА. 

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 880. 

 

5. Преобразуване на целодневни детски 

градини в обединени детски заведения. 
Докладва: д-р Михаил Шарков 

Зам.кмет на Община Враца 

 

 

 

Изказаха се: д-р М.Шарков, М.Николова 
С.Илчева, Р.Антов, К.Илиев, М.Петрова 
и  Цв.Димитров 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 881 

 

ОТНОСНО: Преобразуване на 

целодневни детски градини  в обединени 

детски заведения 

     

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА и  във 
връзка с чл.10, ал.7 от Закона за народната 
просвета и чл.27, ал.4  на Правилника за 
прилагане на Закона за народната просвета 

 

РЕШИ: 

  

Преобразува целодневни детски градини в 
обединени детски заведения, както следва: 

1. ЦДГ „Детска вселена” гр. Враца в 
ОДЗ „Детска вселена” гр. Враца 

2. ЦДГ „Звездица” гр. Враца в ОДЗ 
„Звездица” гр. Враца. 

 

ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ № 881: 

ЗА – 25: Б.Ничев;  В.Стаменов; Вл.Ценов; Ем.Пеняшки; Ил.Костов; К.Семкова; К.Илиев; 
К.Апостолов; Кр.Богданов; М.Николова; М.Петрова; М.Драганов; М.Калистратов; 
Н.Найденова; П.Пешлейски; П.Тодоров; Р.Тошева; Р.Христов; Р.Антов; С.Илчева; 
Ст.Дамянов; Т.Василева; Ц.Митов; Цв.Димитров и Цв.Върбанова.   
ПРОТИВ –  НЯМА. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА. 

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 881. 

 

6. Закриване на детска ясла № 7 – 

гр.Враца. 
Докладва: д-р Михаил Шарков 

Зам.кмет на Община Враца 

 

Изказаха се: д-р М.Шарков, д-р 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 882 

 

ОТНОСНО: Закриване на Детска ясла № 7 

-  гр. Враца.   

    

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
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П.Пешлейски, Кр.Богданов, К.Илиев и 
Цв.Димитров 

РЕШИ: 

 

Не приема внесения проект за решение. 
 

ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ № 882: 

ЗА – 16: Б.Ничев;  Вл.Ценов; Ем.Пеняшки; К.Семкова; К.Апостолов; М.Николова; 
М.Петрова; М.Калистратов; М.Младенов; Н.Найденова; Р.Христов; Р.Антов; С.Илчева; 
Ст.Дамянов; Т.Василева и Ц.Митов.  
ПРОТИВ –  2: К.Илиев и Цв.Върбанова.   
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 7: В.Стаменов; Ем.Георгиев; Кр.Богданов; М.Драганов; П.Тодоров; 
Р.Тошева и Цв.Димитров. 
НЕ СЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ № 882. 

 

7. Съгласие за кандидатстване с проект по 
ОП „Регионално развитие”, 

Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие 
на туризма”, Oперация 3.1: 

„Подобряване на туристическите 
атракции и свързаната с тях 
инфраструктура”, Схема за 
предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ: „Подкрепа за 
развитието на природни, културни и 
исторически атракции”, Бюджетна 
линия: BG161PO001/3.1-03/2010. 

Докладва: Ани Василева 

Зам.кмет на Община Враца 

 

 

 

Изказаха се: Ани Василева, Ем.Георгиев 
и к.Илиев 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 883 

ОТНОСНО: Съгласие за кандидатстване с 

проект по ОП „Регионално развитие”, 

Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на 

туризма”, Oперация 3.1: „Подобряване на 

туристическите атракции и свързаната с 

тях инфраструктура”, Схема за 

предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ: „Подкрепа за развитието на 

природни, културни и исторически 

атракции”, Бюджетна линия: 

BG161PO001/3.1-03/2010 

     

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

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

докладната записка 
 

РЕШИ: 

 

Дава съгласие Община Враца да 
кандидатства по ОП „Регионално развитие”, 

Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на 
туризма”, Oперация 3.1: „Подобряване на 
туристическите атракции и свързаната с тях 
инфраструктура”, Схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ: „Подкрепа 
за развитието на природни, културни и 
исторически атракции”, Бюджетна линия: 
BG161PO001/3.1-03/2010 и декларира, че: 
1.Посочените обекти и имоти, включени в 
проектното предложение на Община Враца 
по горепосочената схема от оперативна 
програма „Регионално развитие”: Пещера 
„Леденика” и части от имоти по Актове за 
публична държавна собственост №2668, 

№2669 и №2673, върху които ще бъдат 
създадени туристически атракции по 
посочения проект няма да бъдат отдавани за 
стопанисване или предоставяни за 
управление под каквато и да било форма на 
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други физически или юридически лица за 
период не по-малък от 5 години, след 
приключване дейностите по проекта.  
2.Предназначението на обектите по т.1 няма 
да бъде променяно за период не по-малък от 
5 години след приключване на дейностите по 
проекта. 
3.Дава съгласие Община Враца да осигури 
5% собствен принос по проекта. 

 

ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ № 883: 

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

К.Семкова; К.Илиев; К.Апостолов; Кр.Богданов; М.Николова; М.Петрова; М.Драганов; 
М.Калистратов; М.Младенов; Н.Найденова; П.Тодоров; Р.Христов; Р.Антов; С.Илчева; 
Ст.Дамянов; Т.Василева; Ц.Митов и Цв.Върбанова.   
ПРОТИВ –  НЯМА. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА. 

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 883. 

 

8. Предложение за сключване на договор 
за партньорство с „Асоциация Враца 
2007” за изпълнението на проект 
„Предоставяне на услугите „Социален 
асистент” и/или „Домашен помощник” 

в община Враца” , финансиран по 
договор за безвъзмездна финансова 
помощ № BG051PO001-5.2.07-0225-S-

0001 – Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси” 2007-2013. 

Докладва: Ани Василева 

Зам.кмет на Община Враца 

 

 

 

 

Изказаха се: д-р К.Шахов, Ани 
Василева, Цв.Върбанова и М.Младенов 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 884 

 

ОТНОСНО: Предложение за сключване 

на договор за партньорство с „Асоциация 

Враца 2007” за изпълнението на проект 

„Предоставяне на услугите „Социален 

асистент” и/или „Домашен помощник” в 

община Враца” , финансиран по договор 

за безвъзмездна финансова помощ № 

BG051PO001-5.2.07-0225-S-0001 – 

Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2007-2013   

    

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за 
местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 
61,ал.1 от ЗМСМА и при мотиви, подробно 

изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за сключване на договор за 
партньорство между „Асоциация  Враца 
2007” и Община Враца във връзка с 
изпълнението на проект „Предоставяне на 
услугите „Социален асистент” и/или 
„Домашен помощник” в община Враца”, 

финансиран по договор за безвъзмездна 
финансова помощ № BG051PO001-5.2.07-

0225-S-0001, осъществяван с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2007-

2013, съфинансирана от Европейския 
социален фонд на Европейския съюз. 
2. Упълномощава кмета на Общината да 
подпише договор за партньорство между 



 9 

Водещата организация „Асоциация  Враца 
2007” и Партньора – Община Враца. 
3. Упълномощава кмета на Общината да 
представлява Община Враца, като 
страна по договор за партньорство. 
4. Одобрява договор за партньорство с 
„Асоциация  Враца 2007”. 

 

ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ № 884: 

ЗА – 19: Б.Ничев;  В.Стаменов; Вл.Ценов; Ем.Георгиев; Ем.Пеняшки; К.Семкова; К.Илиев; 
К.Апостолов; Кр.Богданов; М.Николова; М.Драганов; М.Калистратов; М.Младенов; 
Н.Найденова; П.Тодоров; Р.Христов; Т.Василева; Ц.Митов и Цв.Върбанова.   
ПРОТИВ –  НЯМА. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА 

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 884. 

 

9. Утвърждаване решението на комисията 
по провеждане на конкурса за избор на 
Управител на „ДКЦ І - Враца” ЕООД. 

Докладва: Малина Николова 

Председател на ОбС – Враца  

 

Изказаха се: М.Николова, д-р 
П.Пешлейски, В.Драганов, Кр.Богданов, 
Р.Тошева, В.Атанасов, Цв.Димитров, 
М.Петрова, Н.Найденова, М.Младенов 
 

По време на дебатите се направи 

предложение да се даде думата на г-н 

Адриан Тодоров – кандидат за 
управител на „ДКЦ 1 – Враца” ЕООД.  

Предложението се подложи на 
гласуване и се прие със следния вот: 
ЗА – 24, 

ПРОТИВ – НЯМА, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3. 

  

Р Е Ш Е Н И Е  № 885 

 

ОТНОСНО: Утвърждаване решението 

на комисията по провеждане на 

конкурса за избор на Управител на 

„ДКЦ І - Враца” ЕООД 

     

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

 

РЕШИ: 

 

 

Не приема внесения проект за решение. 
 

 

ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ № 885: 

ЗА – 14: Б.Ничев;  В.Стаменов; В.Драганов; Вл.Ценов; Ем.Пеняшки; К.Илиев; Кр.Богданов; 
М.Драганов; М.Младенов; П.Тодоров; Р.Тошева; Р.Антов; Цв.Димитров и Цв.Върбанова.   
ПРОТИВ –  9: В.Атанасов; Ем.Георгиев; К.Семкова; К.Апостолов; М.Петрова; 
Н.Найденова; Р.Христов; Т.Василева и Ц.Митов 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 5: Ил.Костов; М.Николова; М.Калистратов; С.Илчева и Ст.Дамянов; 
НЕ СЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ № 885. 

 

10. Съгласие за удължаване срока за 
безвъзмездно управление на имот – 

публична държавна собственост – 

Природна забележителност пещера 
„Леденика”. 

Докладва: д-р Костадин Шахов 

Кмет на Община Враца 

 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 886 

ОТНОСНО: Съгласие за удължаване 

срока за безвъзмездно управление на имот 

– публична държавна собственост – 

Природна забележителност пещера 

„Леденика”      

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
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На основание Докладна записка от д-р К. 

Шахов – кмет на Община Враца, Насоките за 
кандидатстване по ОП „Регионално 
развитие” - Бюджетна линия: 

BG161PO001/3.1-03/2010 и на основание 
чл.15, ал.1 и ал.2 от Закона за държавна 
собственост и във връзка с чл.6, ал. 2 от 
Правилника за прилагане на Закона за 

държавна собственост 
 

РЕШИ: 

 

1.Дава съгласие Община Враца да започне 
процедура за удължаване срока на действие 
на Договора за безвъзмездно управление на 
имот – публична държавна собственост – 

Природна забележителност пещера 
„Леденика” за период от още 3 (три) години – 

от 08.02.2017 г. до 08.02.2020 г., необходим 

на Общината във връзка с кандидатстването 
по ОП „Регионално развитие”, Приоритетна 
ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, 

Oперация 3.1: „Подобряване на 
туристическите атракции и свързаната с тях 
инфраструктура”, Схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ: „Подкрепа 
за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, Бюджетна линия: 
BG161PO001/3.1-03/2010.  

2.Възлага изпълнението на настоящото 
решение на кмета на Община Враца. 

 

ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ № 886: 

ЗА – 27: Б.Ничев;  В.Стаменов; В.Драганов; Вл.Ценов; Ем.Георгиев; Ем.Пеняшки; 

Ил.Костов; К.Семкова; К.Илиев; К.Апостолов; Кр.Богданов; М.Николова; М.Петрова; 
М.Драганов; М.Младенов; Н.Найденова; П.Пешлейски; П.Тодоров; Р.Тошева; Р.Христов; 
Р.Антов; С.Илчева; Ст.Дамянов; Т.Василева; Ц.Митов; Цв.Димитров и Цв.Върбанова.   
ПРОТИВ –  НЯМА. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1: В.Атанасов. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 886. 

 

11. Ползване на добит дървен материал 
/топола/ в кметство с.Бели извор. 
Докладва: Кирил Илиев 

Общински съветник 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 887 

 

ОТНОСНО: Ползване на добит дървен 

материал /топола/ в Кметство с.Бели извор 

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

РЕШИ: 

 

1.Възлага на Кмета на Община Враца да 
предостави на Кметство с.Бели извор 
добитата дървесина /39,88 м3

 – топола/, която 
да се продаде от кметството на населението 
на с.Бели извор, като дърва за огрев при цена 
30 лв./куб.м. от комисия в състав: 
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Председател: Тошо Младенов – Кмет 
на с.Бели извор 

и Членове – представители на 
местната общност: 

1) Александър Ангелов Александров 
– касиер; 

2) Методи Димитров Павлов,  
която в двуседмичен срок след влизане в сила 
на решението на общински съвет да 
организира продажбата на дървата. 
2.Предимство в продажбата на дървен 
материал да имат социално слаби граждани и 
многодетни семейства. 
3.Приходите от продажбата да се 
разпределят, както следва: 50% за 
читалището и 50% за пенсионерския клуб в 
с.Бели извор. 

 
ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ № 887: 

ЗА – 28: Б.Ничев;  В.Стаменов; В.Атанасов; В.Драганов; Вл.Ценов; Ем.Георгиев; 
Ем.Пеняшки; Ил.Костов; К.Семкова; К.Илиев; К.Апостолов; Кр.Богданов; М.Николова; 
М.Петрова; М.Драганов; М.Калистратов; М.Младенов; Н.Найденова; П.Пешлейски; 

П.Тодоров; Р.Тошева; Р.Антов; С.Илчева; Ст.Дамянов; Т.Василева; Ц.Митов; Цв.Димитров 
и Цв.Върбанова.   
ПРОТИВ –  НЯМА. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА.  

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 887. 

 
12. Предоставяне от общинските съветници 

на средства за финансово подпомагане 
на социално слаби лица. 
Докладва: Кирил Илиев 

Общински съветник 
 

Изказаха се: Т.Василева, М.Младенов, 
К.Илиев, Цв.Димитров и д-р 
П.Пешлейски 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 888 

 

ОТНОСНО: Предоставяне от 

общинските съветници на средства за 

финансово подпомагане на социално 

слаби лица 

     

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

 

РЕШИ: 

 

 

Не приема внесения проект за решение. 
 

 

ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ № 888: 

ЗА – 11: Б.Банчев; В.Стаменов; Вл.Ценов; Ем.Георгиев; К.Илиев; Кр.Богданов; П.Тодоров; 
Р.Тошева; Р.Антов; Цв.Димитров и Цв.Върбанова.   
ПРОТИВ –  5: Ем.Пеняшки; М.Николова; М.Младенов; П.Пешлейски и С.Илчева. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 12: Б.Ничев;  В.Атанасов; В.Драганов; Ил.Костов; К.Семкова; 
К.Апостолов; М.Петрова; М.Калистратов; Н.Найденова; Ст.Дамянов; Т.Василева и 

Ц.Митов. 
НЕ СЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ № 888. 
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19. Разни. 

Направи се предложение да се внесе за 
гласуване проекто-решение относно: 
Откриване на процедура по провеждане 
на публичен подбор за избор на 
управител и възлагане  управлението на  
„ДКЦ І - Враца” ЕООД 

Докладва: Малина Николова 
Председател на ОбС – Враца. 
Предложението се подложи на 
гласуване и се прие със следния вот: 
ЗА – 18, 

ПРОТИВ – 3 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2. 

 

Изказаха се: М.Николова, М.Младенов, 
В.Драганов, Ем.Георгиев, Цв.Върбанова 
 

По време на дебатите се направи 

следното предложение: Комисията по 
избор на кандидат за управител на „ДКЦ 

І - Враца” ЕООД да остане в същия 
състав. 
Предложението се подложи на 
гласуване и се прие със следния вот: 
ЗА – 14, 

ПРОТИВ – 1, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3. 

  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 889 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по провеждане на публичен подбор за избор на 

управител и възлагане  управлението на  „ДКЦ І - Враца” ЕООД 

 

ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.3, ал.1 от Наредба № 9/26.06.2000г. за 
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни 

заведения по Закона за лечебните заведения и във връзка с чл.63, ал.3 от Закона за лечебните 
заведения 

 

РЕШИ: 

 

І.Обявява конкурс за избор на управител и възлагане управлението на „ДКЦ І - 

Враца” ЕООД при следните условия: 

1.срок на договора – 3 години; 

2.място на изпълнение на задълженията: „ДКЦ І - Враца” ЕООД. 

ІІ.До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните 

изисквания: 

1.притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина и 
квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен 

„магистър” по икономика и управление с призната специалност по медицинска 
информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването; 
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2.имат най-малко 5 години трудов стаж като лекар или икономист; кандидатите, 
притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина да имат 
придобита основна специалност; 

3.не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ 

характер, освен ако са реабилитирани. 

ІІІ.Необходими документи, място и срок на подаването им: 

 1.Заявление за участие в конкурса-свободен текст; 
 2.Автобиография - Europass формат; 

 3.Заверени /собственоръчно/ копия от: 
 3.1.Диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна 
степен „магистър” по медицина; 
 3.2.Документ, удостоверяващ придобита специалност; 
 3.3.Документ за придобита квалификация по здравен мениджмънт; 
/удостоверява се с документите, посочени в Параграф 3 от Заключителните разпоредби на 
Наредба № 9/26.06.2000 г./  

3.4.Диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна 
степен „магистър” по икономика и управление с призната специалност по медицинска 
информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването; 

3.5.Квалификацията по здравен мениджмънт може да се удостовери с документите, 
посочени в §3, т.1-4 от Заключителните разпоредби на Наредба № 9/26.06.2000г. на 
Министерство на здравеопазването; 
 4.Документи, удостоверяващи наличието на минимум пет години трудов стаж като 
лекар или икономист с призната специалност по медицинска информатика и здравен 

мениджмънт или по икономика на здравеопазването;  
 5.Свидетелство за съдимост, с изрична отметка, че е предназначено за работа като 
Управител на лечебно заведение; 
          6.Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период – 

писмена разработка; 
7.Медицинско удостоверение за работа; 
8.Фотокопие на лична карта; 
9.Декларация – свободен текст по чл.27 от Наредбата за реда за упражняване на 

правата на собственост на Община Враца в търговските дружества; 
10.Декларация за запознаване с условията за провеждане на конкурс за лечебно 

заведение /свободен текст/, определени в настоящето решение, в Наредбата за реда за 
упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества и Наредба 
№ 9/26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 
управлението на лечебни заведения.  

Комисията има право да извършва проверки на истинността на декларираните 
обстоятелства и представените документи. 

 ІV.Изисквания към писмената разработка: 

 Да съдържа Програма за развитието и дейността на „ДКЦ І - Враца” ЕООД за 
тригодишен период с обем до 40 /четиридесет/ машинописни страници – в три екземпляра.  

За подготовка на разработките всеки кандидат има право да получи необходимата му 
информация чрез „ДКЦ І - Враца” ЕООД. 

 V.Тема на събеседването: 

 Писмената разработка, представена от кандидата, познаването на нормативната 
уредба в областта на здравеопазването, комуникативни и организационни способности, 

способността за обективна  преценка. 
VІ.Условия, ред и срок за подаване на документите и писмената разработка: 

 1.Документите по р-л ІІІ се подават лично или чрез пълномощник в непрозрачен, 

запечатан плик в Център за обслужване на граждани в Общинска администрация – Враца, 
всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00. до 17.00 ч. В едномесечен срок от 
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публикуване на обявата за публичния подбор на Сайта на Община Враца, на таблото за 
информация в Община Враца и в един местен ежедневник.   

2.Писмената разработка се подава едновременно с документите по р-л ІІІ в отделен 

запечатан непрозрачен плик. 
3.Подаването на заявленията с необходимите документи и разработката се завежда в 

специален регистър по реда на тяхното постъпване. За всяко подадено заявление се издава 
удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.  

4.При явяване пред комисията всеки кандидат представя освен документ за 
самоличност и издаденото му удостоверение. 

VІІ.Етапи на конкурса: 

 1.І-ви етап проверка на съответствието на представените документи с предварително 
обявените изисквания; 
 2.ІІ-ри етап - отваряне и оценяване на представените от кандидатите на Програма за 
развитието и дейността на „ДКЦ І - Враца” ЕООД; 

 3.събеседване с допуснатите кандидати. 

 VІІІ.Дата, час и място на провеждане на конкурса: 

 Конкурсът ще се проведе в заседателната зала на Община Враца с начало  10.00 часа 

на 28.03.2011 г., като при необходимост конкурсът продължава на следващия работен ден 

от 10.00 ч. 
 ІХ. Допускане до отделните етапи на конкурса 

До отделните етапи на конкурса кандидатите се допускат съгласно условията на 
Наредба № 9/26.06.2000 г. 
 Х.Комисия за организиране и провеждане на конкурса в състав: 

 Председател :  д-р М.Шарков  – Зам.кмет; 
 Секретар:  д-р П.Пешлейски – общински съветник;  
  Членове :         1.Р.Тошева – общински  съветник; 
                2. Представител на РЦЗ 
                                 3.Р.Антов – юрист. 
                               

 Резервни членове: 1.Д.Димитрова – общински  съветник; 
                                             2.В.Христов – юрист; 
              3.Представител на ОА. 

 ХІ.Решението да бъде публикувано в един национален и един местен вестник в 3-

дневен срок от изготвяне на протокола от заседанието на Общински съвет – Враца. 
 ХІІ.Възлага на Кмета на Община Враца да предприеме всички необходими действия 
във връзка с провеждане на процедурата и организационно-техническото й обезпечаване. 
 XIII. Утвърждава договор за възлагане на управлението на „ДКЦ І - Враца” ЕООД. 

 

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО 

НА 

 „ДКЦ І - Враца” ЕООД 

 

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

Общински съвет – Враца, упражняващ правата на едноличния собственик и на Общото 

събрание на дружеството  

 

 Днес, ..............2010 година, между: 
 1. „ДКЦ І - Враца” ЕООД, с адрес на управление: гр. Враца, ул. 
„.....................................” № ...., ЕИК ............... в Търговския регистър към Агенция по 
вписванията, представлявано от Кмета на община Враца, д-р Костадин Шахов с ЕГН …, по 
Решение № .. от Протокол №.. от .......................... год. на Общински съвет – Враца, който 
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орган упражнява правата на едноличния собственик и на Общото събрание на дружеството, 
наричано по-долу за краткост ДОВЕРИТЕЛ, 

 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: 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

Чл.1.ДОВЕРИТЕЛЯТ възлага, а УПРАВИТЕЛЯТ приема да управлява и 

представлява лечебно заведение „ДКЦ І - Враца” 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 със срок – 3 години от датата 
на подписване на договора. 

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРИТЕЛЯТ 
 

Чл.3. ДОВЕРИТЕЛЯТ: 

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, Закона за 
лечебните заведения, 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 следните 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 ДОВЕРИТЕЛЯ задачи; 
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2.представлява Дружеството пред съдебните, данъчните и другите държавни органи, 

пред банковите и финансовите институции и пред други физически и юридически лица; 
3. изготвя и представя на собственика на лечебното заведение план за дейността на 

лечебното заведение и неговата икономическа ефективност за една финансова година; 
4.представя на ДОВЕРИТЕЛЯ 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; 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 и Кмета на Община Враца тримесечен отчет с 
натрупване по приложен към настоящия договор образец.   

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

6.отговаря за редовното водене на дружествените книги по чл. 53 и сл. от ТЗ. 
7. извършва структурни и организационни промени в лечебното заведение; 
8. възлага на началниците на клиниките, отделенията и лабораториите 

изпълнението на финансовия и медицинския план на техните структури за определен 

период; 
9. свиква медицинския съвет към лечебното заведение; 
10. предоставя при поискване информация за медицинските дейности, разходваните 

ресурси за тяхното производство и анализ на ефективността на лечебното заведение на 
собственика; 

11. обсъжда с представители на синдикатите в лечебното заведение въпроси, 

свързани с работното време, условията и охраната на труда, трудовите възнаграждения и 

социалната защита в трудово-правните взаимоотношения. 
(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  няма право:  
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, секретар 
на район; 

7.да работи по трудово правоотношение в държавната или общинската 
администрация. 

(4) ДОВЕРИТЕЛЯТ дава съгласие на управителя да регистрира ЛЗ за специализирана 
извънболнична медицинска помощ и осъществява дейност по отношение на 
извънболничната помощ като с тези си действия не осъществява конкуренция спрямо „ДКЦ 

І - Враца” ЕООД. 
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(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 ДОВЕРИТЕЛЯ да сключва 
сделките, посочени в Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община 
Враца. 

Чл.6. При изпълнение на своите задължения, УПРАВИТЕЛЯТ има право: 
1.На възнаграждение, изплащано при условията и по реда на чл. 7 от настоящия 

договор; 
2. На неприсъствени дни по лични причини (без отпуск по болест).  

 

V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ.  НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

 Чл.7. (1) УПРАВИТЕЛЯТ има право на месечно възнаграждение в размер на 1200,00 

лева. 
   (2) ДОВЕРИТЕЛЯТ не гарантира размера  на възнаграждението, уговорено по ал.1, 

при липса на средства на Дружеството. 
 Чл.8. Възнаграждението на УПРАВИТЕЛЯ е за сметка на средствата за работна 
заплата на Дружеството, както и данъчното му облагане се извършва по реда на ЗОДФЛ. 

Отговорността за деклариране на сумите, получени като възнаграждение по този договор е 
на УПРАВИТЕЛЯ. 

 Чл.9. 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.10. 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.11. (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 отговаря на специалните изисквания по 
ЗЛЗ, 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. 

 Чл.12. (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 
ДОВЕРИТЕЛЯ, чрез  Кмета на Община Враца, след представен от УПРАВИТЕЛЯ писмен 
отчет за резултатите от нея. В случай, че ДОВЕРИТЕЛЯТ, чрез Кмета 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 
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15/петнадесет/ календарни дни след получаване в Дружеството на писменото разпореждане 
на ДОВЕРИТЕЛЯ. 

 (3) УПРАВИТЕЛЯТ се командирова в страната за сметка на Дружеството в 
съответствие с разпоредбите на действащата в страната нормативна уредба за 
командировките като за всеки конкретен случай уведомява Кмета на Община Враца и се 
отчита на същия в края на всяко тримесечие. 

 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 

Чл.13.(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 в този случай се заплаща; 

4. при преобразуване или прекратяване на лечебното заведение, както и при промяна 
на собственика му; 

5. в случай на смърт или поставяне под запрещение на физическото лице, съответно 
в случай на обявяване на несъстоятелност, ликвидация или прекратяване на 
юридическото лице; 

6. при възникване на обстоятелство, обуславящо забрана или ограничение за лицето 
за заемане на такава длъжност, съгласно закона, учредителния акт на заведението  и чл. 27 

от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в 
търговските дружества и действащото законодателство; 

7. поради трайна фактическа невъзможност на управителя да изпълнява 
задълженията си, продължила повече от 60 календарни 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 на задълженията по договора или при нарушаване на Наредбата за реда за 
упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества и 

действащото законодателство; 
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. 

 

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
 

Чл.14.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  
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Чл.15.Възникналите спорове между страните по този договор и неуредените с него 
въпроси, се решават в съответствие с действащото законодателство. 

Чл.16.Действието на настоящия договор може да бъде продължавано от страните по 
него с нарочно писмено споразумение, подписано от страните след Решение на 
упражняващия правата на собственост в едноличното дружество – Общински съвет – Враца 
при условията на чл.63 ,ал.4 от ЗЛЗ. 

 

 Програмата за развитие на дружеството за тригодишен период е неразделна част от 
настоящия договор като Приложение № 1.  

Образецът на тримесечен отчет с натрупване съгласно чл. 4, ал.1, т.4 от Договора е 
неразделна част от същия като Приложение № 2. 

Решението на Общински съвет–Враца за упълномощаване на Кмета на община Враца 
за сключване на договор е неразделна част от настоящия договор като Приложение № 3 

 Настоящият договор се състави в два еднообразни и с еднаква правна сила 

екземпляра, по един за всяка страна, и подписа в знак на съгласие  с текстовете му  както 

следва: 

 

ЗА ДОВЕРИТЕЛ:..............      УПРАВИТЕЛ: .................... 

/д-р Костадин Шахов – кмет на община Враца/                      /............................................./ 

по пълномощие Решение № ... 

на Общински съвет – Враца 

 

 
ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ № 889: 

ЗА – 20: Б.Ничев; Б.Банчев; В.Атанасов; Ил.Костов; К.Семкова; К.Апостолов; М.Николова; 
М.Петрова; М.Калистратов; Н.Найденова; П.Пешлейски; П.Тодоров; Р.Тошева; Р.Антов; 
С.Илчева; Ст.Дамянов; Т.Василева; Ц.Митов; Цв.Димитров и Цв.Върбанова.   
ПРОТИВ –  2: В.Драганов и М.Младенов. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА.  

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 889. 

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

13,45 часа. 
 

 

 

Малина Николова 
Председател на ОбС – Враца, 

           

 

 

      

Изготвил протокола: 
   Цветелина Йорданова  
 


