
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 
 

ПРОТОКОЛ № 27 
от 29.01.2009 година 

Р Е Ш Е Н И Е  № 307 
 

ОТНОСНО: Избор на Съвет на Директорите на  
„РТВ-Вестител –Враца”ЕАД  

 
 

 На основание чл.21, ал.2, вр.чл.21,ал.1,т.9 от ЗМСМА и чл.40, ал.3 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост на Община Враца 
в търговските дружества и решение на Комисия , избрана от  
Общински съвет –Враца за извършване на публичен подбор, 
 

О Б Щ И Н С К И Я Т      С Ъ В Е Т 
Р Е Ш И: 

1.Утвърждава предложението на Избраната с Решение на Общински 
съвет –Враца комисия за провеждане на публичен подбор за членове на Съвета 
на Директорите на „РТВ-Вестител –Враца”ЕАД. 

2.Избира Румяна Борисова Христова за изпълнителен директор на „РТВ-
Вестител” ЕАД. 

3.Утвърждава договор за управление. 
4.На основание чл.41 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 

собственост на Община Враца в търговските дружества възлага на Кмета на 
Община Враца в 5-дневен срок от приемане на настоящето решение да 
подпише с избрания  Изпълнителен директор утвърдения договор за 
управление. 

5. На следващото заседание на Общинския съвет да се открие процедура 
за подбор за попълване на Съвета на Директорите на „РТВ-Вестител –
Враца”ЕАД. 

 
 
 
   

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 
                                             /Н.Коцев /    
              Вярно с оригинала:                    
                     Сп."Работа със съветниците":       
           /Й. Стоянова/ 
 



 
ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

 
с изпълнителен член на съвета на директорите на  

„РТВ ВЕСТИТЕЛ – ВРАЦА” ЕАД 
 

на основание чл. 244, ал. 7 от ТЗ и Решение №307  от Протокол №27  от 29.01.2009год. на 
Общински съвет – Враца, упражняващ правата на едноличния собственик и на Общото 

събрание на акционерите на  дружеството  
 
 Днес, ..............2009 година, между: 
 1. "РТВ ВЕСТИТЕЛ – ВРАЦА” ЕАД, с адрес на управление: гр. Враца, пл. „Христо 
Ботев”, Дворец на културата, ЕИК ............... в Търговския регистър към Агенция по 
вписванията, представлявано от Кмета на община Враца, Тотю Младенов с ЕГН …, по 
Решение № .. от Протокол №.. от .......................... год. на Общински съвет – Враца, който 
действа като орган упражнява правата на едноличния собственик и на Общото събрание на 
акционерите на дружеството, от една страна, наричано по-долу за по-кратко в този договор 
"ДОВЕРИТЕЛ" (ПРИНЦИПАЛ), 
 и 

 2. Румяна Борисова Христова с ЕГН ….  и л.к. № с постоянен адрес: 
........................, в качеството му на Изпълнителен член на Съвета на директорите на „РТВ 
Вестител – Враца”ЕАД, , от друга страна, наричано в този договор за краткост 
"ДОВЕРЕНИК", 

 
се сключи настоящият договор за следното: 

  
I.  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

  
 

     Чл. 1.  ДОВЕРИТЕЛЯТ възлага, а ДОВЕРЕНИКЪТ срещу получаване на възнаграждение 
приема в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство, Устава на 
"РТВ Вестител - Враца" ЕАД, решенията на Съвета на директорите на същото дружество и 
Решенията на Общински съвет – Враца, действащ като едноличен собственик и Общо 
събрание на акционерите, да упражнява правата и изпълнява задълженията на изпълнителен 
член на Съвета на директорите на " РТВ Вестител - Враца" ЕАД, наричано по-нататък в този 
договор просто "ДРУЖЕСТВОТО". 

  
II.  СРОК НА ДЕЙСТВИЕ 

  
 

     Чл. 2. (1) Настоящият договор се сключва за период от 3 години – от датата на избора на 
ДОВЕРЕНИКА за изпълнителен член на Съвета на директорите на дружеството до датата на 
вписване в съда по търговската регистрация на "РТВ Вестител - Враца" ЕАД на 
прекратяването на правомощията на ДОВЕРЕНИКА като изпълнителен член на Съвета на 
директорите на дружеството. 

(2) Договорът може да бъде удължаван след решение на Общински съвет – Враца. 
  

III.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
 

  
     Права и задължения на ДОВЕРЕНИКА 

  



     Чл. 3.  (1) ДОВЕРЕНИКЪТ е длъжен: 
     а)  Да организира разработването и изпълнението на Бизнес-приетата от програма за 

управление на дружеството за целия срок на действие на договора и конкретно за всяка 
година с оглед достигането на поставените му задачи; 

     б)  Да представя на ДОВЕРИТЕЛЯ отчети за резултатите от дейността на 
дружеството в съответствие с Търговския закон, Устава и решенията на общото му събрание 
на акционерите; в 15-дневен срок след изтичането на всяко тримесечие и след приключване 
на финансовата година представя на Общото събрание на акционерите на дружеството – 
упражняващия правата на едноличен собственик - Общински съвет Враца, писмен отчет за 
работата си, за резултатите от изпълнението на бизнес-задачата 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. 

     в)  Да предоставя на Съвета на директорите и на Общински съвет - Враца отчет за 
работата си и за резултатите от изпълнението на Бизнес-програмата и задачите на 
дружеството; 

     г)  Да разработи и предостави за приемане от Съвета на директорите на 
номенклатура на основните услуги, с които се осъществява търговската дейност на 
дружеството, както и необходимите за дейността на дружеството вътрешни правила, като 
тези вътрешния трудов ред, за организацията на работната заплата и за реда и условията при 
обсъждане и приемане на оферти, свързани с услуги, с които се осъществява търговската 
дейност на дружеството, като се изхожда от цени, качество, условия на доставките и 
продажбите, както и от сроковете за изпълнението им; 

     д)  Да осъществява с грижата на добър търговец оперативното стопанисване на 
имуществото на дружеството в съответствие с действащата нормативна уредба; 

     е)  Да упражнява правата и да изпълнява задълженията на работодател на 
дружеството, в това число да учредява, изменя и прекратява трудовите правоотношения, да 
определя трудовите възнаграждения, да налага дисциплинарни наказания, да стимулира и да 
командирова персонала на дружеството; 

     ж)  Да създава условия за социално развитие на трудовия колектив на дружеството, 
подобряване на условията на труда и бита на работниците в него, като за целта в случай на 
необходимост да подписва като работодател колективни трудови договори със синдикалните 
организации в дружеството; 

     з)  Да докладва незабавно на Общински съвет – Враца чрез Съвета на директорите 
за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството; 

     и)  Да не извършва конкурентна дейност спрямо дружеството по смисъла на 
Търговския закон и Закона за защита на конкуренцията;  

     й)  Да изпълнява задачите, определени му евентуално от ДОВЕРИТЕЛЯ; 
     к)  Да не предоставя на трети лица без решение на Съвета на директорите 

информация за дружеството, представляваща служебна тайна; 
     л)  Да не огласява на трети лица служебна информация и сведения за дружеството 

по време на действието на този договор; 
     (2) ДОВЕРЕНИКЪТ има право: 
     а)  Да представлява дружеството пред всички субекти на правото в страната и 

чужбина; 
     б)  Да получава възнаграждение, определено от Общото събрание на акционерите – 

Общински съвет – Враца; 
     в)  Да бъде осигуряван (социално и здравно) от Доверителя по реда на действащото 

в Република България законодателство за сметка на бюджета на дружеството; 
     г)  Да разходва средствата на дружеството за представителни цели, за тържества и 

за подаръци в размер до утвърдената от Съвета на директорите сума; 
     д)  Да ползува служебен автомобил на дружеството и служебен мобилен телефон. 



  
     Права и задължения на ДОВЕРИТЕЛЯ 

  
Чл. 4.  (1) ДОВЕРИТЕЛЯТ има право: 
а) Упражнява всички права съгласно Наредбата за реда за упражняване правата на 

собственост на Община Враца в търговските дружества. 
б) Определя основните икономически насоки на работа на дружеството за всяка 

финансова година, в съответствие със стратегията за развитие на дружеството, бизнес-
програмата  и финансовото му състояние; 

в) Контролира дейността на ДОВЕРЕНИКА по изпълнение на поетите права и 
задължения по този договор, както и на поставените му задачи с решения на Общински съвет 
– Враца, и определя срокове, в рамките на които същият е длъжен да предприема мерки за 
отстраняване на констатирани недостатъци в работата; 

  г)  Да налага след решение на Съвета на директорите предвидените в този договор 
санкции спрямо ДОВЕРЕНИКА, а когато е необходимо - да прекрати или развали този 
договор. 

 (2) Ако прецени, че това е законосъобразно и целесъобразно ДОВЕРИТЕЛЯТ е 
длъжен, чрез съответния дружествен орган: 

 а)  Да приема организационно-производствена и управленска структура на 
дружеството, както и неговите вътрешни правила; 

 б)  Да приема програмите за развитие на дружеството; 
 в)  Да приема проекти за годишен отчет и баланс на дружеството, както и за годишен 

отчет на Съвета на директорите, предложение от ДОВЕРЕНИКА; 
 г)  Да приема разработената от ДОВЕРЕНИКА програма на дружеството за целия срок 

на действие на договора и конкретно за всяка година, както и да следи за възложената с този 
договор на ДОВЕРЕНИКА задачи; 

 д)  Да утвърждава номенклатура на основните услуги, с които се осъществява 
търговската дейност на дружеството, както и необходимите за дейността на дружеството 
вътрешни правила, като тези вътрешния трудов ред, за организацията на работната заплата и 
за реда и условията при обсъждане и приемане на оферти, свързани с услуги с които се 
осъществява търговската дейност на дружеството, като се изхожда от цени, качество, 
условия на доставките и продажбите, както и от сроковете за изпълнението им; 

 е)  Да подпомага дейността на ДОВЕРЕНИКА; 
ж) Да дава съгласие за сключване на следните сделки: съгласно Наредбата за реда за 

упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества; 
  з) Да определи възнаграждение за ДОВЕРЕНИКА, което както и изплащането на 

съответните осигурителни вноски за ДОВЕРЕНИКА, е за сметка на дружеството; 
  и)  Да изпълнява добросъвестно останалите свои задължения, произтичащи от 

Търговския закон, от Устава на дружеството и от съответните нормативни актове. 
  

IV.  ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ДОВЕРЕНИКА 
  



 Чл. 5.  (1) За дейността си като изпълнителен член на Съвета на директорите 
ДОВЕРЕНИКЪТ получава месечно възнаграждение в размер на две средни работни заплати 
за общинска администрация – Враца за месеца на изпълнение на настоящия договор.  
Възнаграждението е за сметка на дружеството и се изплаща  до 5 число на месеца следващ 
изпълнението. По искане на директора могат да се изплащат авансови суми в размер 50 % от 
възнаграждението за предходния месец.  

(2) Като гаранция за своето управление ДОВЕРЕНИКА депозира в полза на 
дружеството парична гаранция в размер на 2 месечни възнаграждения, вносими в 
едногодишен срок от датата на подписване на настоящия договор.  

(3) Дадената гаранция се връща след прекратяването на договора и след решението на 
Общински съвет – Враца за освобождаване от отговорност. На връщане подлежат и лихвите 
върху внесената сума. 

     (4) Възнаграждението  на ДОВЕРЕНИКА е за сметка на средствата на дружеството 
за работни заплати. 

     (5) ДОВЕРИТЕЛЯТ не гарантира размера на възнагражденията на ДОВЕРЕНИКА и 
не ги компенсира при липса на средства в дружеството. 

 
V.  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

  
     Чл. 6.  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 ДОВЕРЕНИКА 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; 
4. при преобразуване, приватизация или прекратяване на общинското еднолично 

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

ДОВЕРЕНИКА за изпълнение на съответните функции съгласно 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 ДОВЕРЕНИКА на икономическите 
показатели, определени с Бизнес-задачата на дружеството; 

2. при нарушаване от ДОВРЕНИКА на закона, извършено при или по повод 
изпълнението на задълженията по договора или при нарушаване на настоящата наредба; 

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

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

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

(3)ДОВЕРЕНИКА се освобождава от длъжност с решение на общото събрание на 



акционерите на ДРУЖЕСТВОТО – Общински съвет - Враца.  В същото заседание общото 
събрание взема решение за освобождаване, респективно - неосвобождаване на 
ДОВЕРЕНИКА от отговорност за действията му по управлението. 

  
VI.  ДРУГИ УГОВОРКИ 

 
     Чл. 7.  (1) ДОВЕРИТЕЛЯТ разрешава на ДОВЕРЕНИКА при изпълнение на задълженията 
му като член на Съвета на директорите, платени неприсъствени дни (отпуск) извън 
празничните и почивните за една календарна година в размер на 35 работни дни. 
ДОВЕРЕНИКЪТ сам определя периода на ползване на платените неприсъствени работни 
дни, като за целта депозира при ДОВЕРИТЕЛЯ писмено заявление не по-късно от един 
месец (при извънредни ситуации 15 дни) преди началото на използуването им.  
Неизползуваните в рамките на съответната календарна година платени неприсъствени дни 
могат да се използуват най-късно до 31 март следващата година.  В противен случай те се 
компенсират с парично обезщетение в размер на полагащото се възнаграждение на 
ДОВЕРЕНИКА за неизползуваните неприсъствени дни.  В случаите на ползване на 
неприсъствени дни от ДОВЕРЕНИКА при изпълнение на задълженията му като 
изпълнителен член и член на Съвета на директорите на дружеството, ДОВЕРЕНИКЪТ 
определя дали и кое друго лице от Съвета на директорите да го замества. 
                (2) ДОВЕРЕНИКЪТ може да ползува от всички придобивки за трудовия колектив 
на дружеството, предвидени в колективния трудов договор, с изключение на тези, които 
съгласно действащата нормативна уредба са елемент на брутното трудово възнаграждение. 

Чл.8. 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.9. Възникналите спорове между страните по този договор и неуредените с него 
въпроси, се решават в съответствие с действащото законодателство. 

Чл.10. 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. 
 Бизнес-задачата за управление на дружеството за тригодишен период е неразделна 
част от настоящия договор като Приложение № 1.  

Решението на общото събрание на акционерите на "РТВ Вестител - Враца" ЕАД за 
упълномощаване на кмета на община Враца за сключване на договор е неразделна част от 
настоящия договор като Приложение № 2. 
 Настоящият договор се написа върху 6 бр. листа, състави се в два еднообразни и с 
еднаква правна сила на оригинал екземпляра, по един за всяка страна, и подписа в знак на 
съгласие  с текстовете му  както следва: 
 
 
 ЗА ДОВЕРИТЕЛ: ...................                                 ДОВЕРЕНИК: ................... 
 
/Тотю Младенов – кмет на община Враца/               /Румяна Христова/ 
по пълномощие Решение № ... 
на Общински съвет - Враца 

 
 
 

 


