
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 

 

 

ПРОТОКОЛ № 30 

от 02.04.2009 година 

Р Е Ш Е Н И Е  № 377 

 

 

ОТНОСНО: Избиране на Управител на  

„ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ –Враца „ЕООД гр.Враца  

 

 

 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 правата на собственост на Община Враца в 
търговските дружества и Решение на Комисия, избрана с Решение № 285/ 2008 г. 
на Общински съвет-Враца 
 

О Б Щ И Н С К И Я Т     С Ъ В Е Т 

Р Е Ш И: 

 
 1.Утвърждава предложеното от избраната с решение № 285/ 2008г. на 
Общински съвет-Враца комисия класиране от проведен публичен подбор за 
Управител на „тролейбусен транспорт” ЕООД, гр.Враца. 
 

 2.Избира Илиян Петров Йончев за Управител на общинско дружество 
„ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ” ЕООД-,гр.Враца и освобождава от длъжност 
досегашния управител Славчо Павлов Тодоров.  
 

 3.Утвърждава договор за управление. 
 

 4.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 да подпише с избрания управител утвърдения 
договор за управление. 
 Възлага на новоизбрания управител да предприеме всички необходими 

действия за вписване на промените в търговския регистър. 
  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                             /Н.Коцев /    

              Вярно с оригинала:                    

                     Сп."Работа със съветниците":       

                  /Й. Стоянова/ 



 

 

ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА 

 "ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ”- ВРАЦА" ООД 

 

на основание чл. 141, ал. 7 от ТЗ и Решение № …  от Протокол №.. от…..03.2009. год. на 

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

събрание на дружеството  

 

 Днес, ..............2009 година, между: 
 1. "ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ - ВРАЦА" ЕООД, с адрес на управление: гр. 
Враца, ул. „………………..” № .., 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 орган 

упражнява правата на едноличния собственик и на Общото 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 "ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ - Враца" 

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 "ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ - 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 ДРУЖЕСТВОТО 

Чл.3. ДРУЖЕСТВОТО: 

1.натоварва и упълномощава УПРАВИТЕЛЯ да извършва от негово име и за негова 
сметка всички действия и сделки, свързани с управление на търговското предприятие в 
съответствие с Търговския закон, дружествения договор, Наредбата за реда за упражняване 
правата на собственост на Община Враца в търговските дружества и решенията на общото 
събрание; 

2.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; 

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; 



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. 

 

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, дружествения договор и решенията на общото му събрание; 
в 15-дневен срок след изтичането на всяко тримесечие и след приключване на финансовата 
година представя на Общото събрание на дружеството, упражняващия правата на едноличен 

собственик на капитала - 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. 
4.уведомява незабавно в писмена форма общото събрание на дружеството за всички 

обстоятелства от съществено значение за дружеството; 
5.осъществява подготовката на необходимите материали и предложения за 

разглеждане от общото събрание и обезпечава изпълнението на приетите решения; 
6.определя и предлага за утвърждаване от общото събрание на дружеството 

управленските структури на дружеството; 
7.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, секретар 
на район; 

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. 



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 и клаузите на настоящия договор. 

(2)УПРАВИТЕЛЯТ няма право без разрешение на ДРУЖЕСТВОТО да сключва 
следните сделки: съгласно 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 платен годишен отпуск в размер на 35 работни дни. 

3. На обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск при освобождаване от 
длъжност в размер – неизползваната част от дължимия отпуск. 

  

V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ.  НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.7.(1)ДРУЖЕСТВОТО определя на УПРАВИТЕЛЯ 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 управителя могат да се 
изплащат авансови суми в размер 50 % от възнаграждението за предходния месец.  

(2) Като гаранция за своето управление Управителя депозира в полза на дружеството 

парична гаранция в размер на 2 месечни възнаграждения, вносими в срок до ……………2009 

год. 

(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. 

 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.8.(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; 
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 Бизнес-задачата на дружеството; 

2. при нарушаване от УПРАВИТЕЛЯ 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 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.9.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.10.Възникналите спорове между страните по този договор и неуредените с него 

въпроси, се решават в съответствие с действащото законодателство. 
Чл.11.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 "ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ-Враца" ЕООД за 
упълномощаване на кмета на община Враца за сключване на договор е неразделна част от 
настоящия договор като Приложение № 2. 

 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 ДРУЖЕСТВОТО: .....................    УПРАВИТЕЛ: .................... 

/Тотю Младенов – кмет на община Враца/               /……………./  

по пълномощие Решение № ... 

на Общински съвет - Враца 

 

 
 


