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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 
 
 

ПРОТОКОЛ № 54 
От 16.06.2010 година 

Р Е Ш Е Н И Е  № 682 
 
 
ОТНОСНО: Приемане на годишните финансови отчети за 2009 година 

на търговските дружества със 100 % общинско участие и дружествата с 
дялово участие на Община Враца. Приемане на Информация за финансово-
икономическите резултати от дейността на търговските дружества с 
общинско участие за 2009 г. и препоръки за оптимизиране на дейността на 
дружествата. 
  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 6, чл.8, чл.10, ал.1 т.3 от Наредбата за реда за 

упражняване на правата на собственост на Община Враца в търговските дружества, приета 
на основание чл.54 а от ЗОС, при които Общината упражнява правото си на собственост 

върху общинската част на капитала на търговските дружества 
 РЕШИ: 

 1.Приема годишните финансови отчети за 2009 година на търговските дружества със  
100 % общинско участие, както следва: 
 -  „БКС” ЕООД - Враца  

- „Тролейбусен транспорт” ЕООД - Враца 
- „Спортни имоти” ЕООД – Враца 
- „Общински пазари” ЕООД - Враца 
- „Обредни дейности” ЕООД – Враца 
- „Паркинги и гаражи” ЕООД – Враца 
-  РТВ „Вестител” ЕАД – Враца 
- „Стоматологичен център” ЕООД– Враца- в ликвидация 
- „Враца търговия” ЕООД – Враца - в ликвидация 

 2.Приема информацията за финансово-икономическите резултати на търговските 
дружества със 100% общинско участие и дружествата с дялово участие на Община Враца и 
препоръки за оптимизиране дейността на дружествата. 
 3.Приема за сведение годишните финансови отчети за 2009 година на търговските 
дружества, в които Община Враца има дялово участие: 
             - „Екопроект” ООД – Враца;  
             - „Свежест” ООД – Враца; 
             - „Дружество за заетост” ООД – Враца. 

4.В срок до 20.07.2010 година обсъжда Проект за решение за прекратяване чрез 
ликвидация на „Общински пазари” ЕООД – Враца, „Паркинги и гаражи” ЕООД – Враца, 
„Спортни имоти” ЕООД – Враца. 

5.Възлага на Кмета на Община Враца в срок до 20.07.2010 година да внесе в Общински 
съвет – Враца, за обсъждане и разглеждане в комисии, Проект за решение за създаване на 
Общинско предприятие с наименование „Управление на общински имоти” и предмет на 
дейност, обединяващ предмета на дейност на  „Общински пазари” ЕООД – Враца, „Паркинги и 
гаражи” ЕООД – Враца, „Спортни имоти” ЕООД – Враца, Общинско звено „Жилищно 
строителство” към Дирекция „Общинска собственост” на Общинска администрация - Враца. 



6.В срок до 20.09.2010 година обсъжда Проект за решение за прекратяване чрез 
ликвидация на „Обредни дейности” ЕООД – Враца, „БКС” ЕООД – Враца. 

7.Възлага на Кмета на Община Враца в срок до 20.09.2010 година да внесе в Общински 
съвет – Враца, за обсъждане и разглеждане в комисии, Проект за решение за създаване на 
Общинско предприятие с наименование „Благоустройствени и ритуални дейности” и предмет 
на дейност, обединяващ предмета на дейност на „Обредни дейности” ЕООД – Враца и „БКС” 
ЕООД – Враца. 

8.Възлага на управителя на „Тролейбусен транспорт” ЕООД – Враца да предприеме 
мерки за стабилизиране финансовото състояние на дружеството, изразяващи се в: 
преустановяване издаването на абонаментни карти за пътуване на преференциални цени, 
считано от 01.07.2010 година; оптимизиране на маршрутното разписание за летния сезон чрез 
намаляване броя на курсовете с 20% за периода 01.07.2010 – 14.09.2010; предоговаряне 
стойността на социалните придобивки на работници и служители с представителите на 
синдикалната организация в дружеството. 

9.Възлага на ликвидатора на „Враца търговия” ЕООД да внесе в Общински съвет – 
Враца в срок до 30.06.2010 година окончателен отчет и информация за цялостната си дейност. 
 10.Възлага на управителите на „БКС” ЕООД – Враца и „Тролейбусен транспорт” ЕООД 
– Враца да актуализират Бизнес програмите си за управление в съответствие с конкретната 
икономическа обстановка в страната и общината и в двумесечен срок да я внесат за 
утвърждаване от Общински съвет – Враца.  

 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 
                                              /М.Николова/    
               Вярно с оригинала:                    
                     Сп."Работа със съветниците":        
                 /Ел.Георгиева/  


