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П Р О Т О К О Л   № 80 
 

 Днес 11.10.2011 година от 10,00 часа се проведе редовно заседание на Общински 
съвет – Враца. 
 Присъстваха 32 общински съветници.  
 Отсъстваха:  Б.Банчев, Вл.Христов, Ем.Георгиев, М.Николова и Пл.Димитров.  

С Решение № 1105 по Протокол № 79 от 14.09.2011г. Общински съвет – Враца даде 
съгласие Председателя на общинския съвет – г-жа Малина Николова да ползва платен 
годишен отпуск и да се замества от г-н Илия Костов – Зам.председател на ОбС – Враца. 

Председателстващият г-н Илия Костов 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. 

Председателстващият г-н Илия Костов пояси, че Председателският съвет на свое 
заседание е решил т.1 в Дневният ред да е „Питания” и даде думата за разисквания и 
предложения по проекта за дневен ред: 

Направиха се следните предложения за изменение и допълнение на проекта за дневен 
ред: 

1. Да отпаднат от дневния ред всички точки касаещи продажби. 
Предложението се подложи на гласуване при следния вот: 
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 14 
ПРОТИВ – 11 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 6 
Не се прие направеното предложение. 

 
2.Да се включи в дневния ред като т.5 Докладна записка относно: Съгласие за 

закупуване на нов многофункционален ултразвуков апарат Е-Cube 9, производство на 
Apinion Medical Sistems и на модерен рентгенографски апарат /полуавтоматичен и 
полудигитален/, производство на Philips от „ДКЦ-I – Враца” ЕООД 
Предложението се подложи на гласуване и се прие със следния вот: 
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 31 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

 
3.Да се включи в дневния ред като т.11 Докладна записка относно: Актуализация на  

Програма за приватизация за 2011 год. 
Предложението се подложи на гласуване и се прие със следния вот: 
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 17 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 11 

 
4. Да се включи в дневния ред като т.12 Докладна записка относно: Откриване на 

процедура за продажба на обособен обект, частна  общинска  собственост 
Предложението се подложи на гласуване и се прие със следния вот: 
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 18 
ПРОТИВ – 1 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 7 

 
След проведените разисквания, общинският съвет реши заседанието да протече при 

следния дневен ред:  
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1.Питания. 
2.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим 

имот – урегулиран поземлен имот УПИ Х-395, кв.21 по действащия Устройствен план на 
с.Згориград 

       Докладва: Ани Василева 
       Вр.И.Д. Кмет на Община Враца 
3.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим 

имот – урегулиран поземлен имот УПИ І238, кв.48, ЦГЧ, по действащият Регулационен план 
на гр. Враца, одобрен с Решение № 959/19.04.2011г. на Общински съвет Враца 

       Докладва: Ани Василева 
       Вр.И.Д. Кмет на Община Враца 
4.Осигуряване на допълнителни средства за учебната 2011/2012 г. за обезпечаване на 

учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност, 
изчислени по реда на чл. 11, ал. 3  от Наредба №7/29.12.2000 г. за определяне броя на 
паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на 
училищата, детските градини и обслужващите звена 

       Докладва: Ани Василева 
       Вр.И.Д. Кмет на Община Враца 
5.Съгласие за закупуване на нов многофункционален ултразвуков апарат Е-Cube 9, 

производство на Apinion Medical Sistems и на модерен рентгенографски апарат 
/полуавтоматичен и полудигитален/, производство на Philips от „ДКЦ-I – Враца” ЕООД 

       Докладва: Илия Костов 
       Председател на ОбС – Враца 

Решение № 1105/14.09.2011 г. 
6.Утвърждаване решението на комисията по провеждане на конкурса за избор на 

Управител на „ДКЦ І - Враца” ЕООД 
       Докладва: Илия Костов 
       Председател на ОбС – Враца 

Решение № 1105/14.09.2011 г. 
7.Даване съгласие за участие на Община Враца във Фондация „MUZEOn“ и 

определя за представител на общината в нея – Кмета на Община Враца. 
       Докладва: Илия Костов 
       Председател на ОбС – Враца 
       Решение № 1105/14.09.2011 г. 
8.Опрощаване на дължими държавни /публични/ вземания към Държавния бюджет на 

Р България. 
       Докладва: Румен Антов 
       Общински съветник 
9.Актуализация на  Програма за приватизация за 2011 год. 
       Докладва: Мария Петрова 
       Общински съветник 
10.Откриване на процедура за продажба на обособен обект, частна  общинска  

собственост 
       Докладва: Мария Петрова 
       Общински съветник 
11.Актуализация на  Програма за приватизация за 2011 год. 
       Докладва: Мария Петрова 
       Общински съветник 
12.Откриване на процедура за продажба на обособен обект, частна  общинска  

собственост 
       Докладва: Мария Петрова 
       Общински съветник 
13.Разни. 
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Дневния ред се прие със следния вот:  
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 24 
ПРОТИВ – 1 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 5 
 
След станалите разисквания Общински съвет взе следните решения:  
 
1.Питания. 
Г-жа Ани Василева – Вр.И.Д.Кмет на Община Враца отговори на питания на 

общински съветници от предходното заседание на Общински съвет – Враца. 
Поставиха се следните питания от общински съветници: 
В.Драганов: Към г-жа Ани Василева: Има ли „ГЕРБ” споразумение Община Враца и 

евентуално заплаща ли наем за реклама, относно съществуващата наредба във връзка с 
поставените транспаранти и билбордове, ако са общински, с портрета и послания на Петя 
Аврамова – кандидат за кмет от „ГЕРБ’? 

Към г-н Илия Костов: относно назначаването на Вр.И.Д. кметове на населени места в 
Община Враца: Защо тези назначения не станаха от Община Враца и с получено одобрение 
от ОбС – Враца? 

М.Младенов: Да се разширят местата за предизборна агитация и да се определят 
места за всеки щаб. 

К.Илиев: Относно пътуващите ученици от с.Власатица и с.Бели извор: Два часа 
пътуват през с.Нефела и Кв.Кулата до СОУ „Отец Паисий”. 

Г-жа Ани Василева и г-н Илия Костов отговориха на поставените към тях питания. 
 
След тази точка се даде думата на д-р Жулиета Цолова – Управител на „КОЦ – 

Враца” ЕООД, която се изказа във връзка с акредитация на центъра. 
 
2.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от 

недвижим имот – урегулиран поземлен имот УПИ Х-395, кв.21 по действащия 
Устройствен план на с.Згориград 

       Докладва: Ани Василева 
       Вр.И.Д. Кмет на Община Враца 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1116 

 
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част 

от недвижим имот – урегулиран поземлен имот УПИ Х395, кв.21 по действащия 
Устройствен план на с.Згориград. 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 
 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.4, т.2 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за 
общинската собственост; чл.33 ал.1 т.1; чл.38; чл.42, ал.1, т.2 и чл.45 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и при мотиви, подробно 
изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
 

1.Приема експертна оценка от 15.07.2011г. на лицензиран оценител инж.Лариса 
Ангелова, съгласно която пазарната стойност на общинската част от УПИ Х395, кв.21 по 
действащия Устройствен план на с.Згориград, представляваща 228/603 ид.ч. от поземления 
имот, състоящи се от 100.00 м2  незастроен  терен, придаващи се по регулация, съгласно 
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ЧИПУП /ПРЗ/, одобрен със Заповед №824/14.07.2005 г. на Кмета на Община Враца, 
актувани с акт за частна общинска собственост №1945/06.07.2011 г., възлиза на 1 754.00  лв. 
без ДДС (хиляда седемстотин петдесет и четири  лева без данък добавена стойност) или  по 
17.54 лв./м2  

2.Дава съгласие за продажба на общинската част от имота и възлага на Кмета на 
Община-Враца, да проведе процедура за прекратяване на съсобственост за недвижим имот – 
УПИ Х395, кв.21 по действащия Устройствен план на с.Згориград, чрез продажба на 
общинската част от имота по одобрената в 1 цена. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1116 
ЗА – 23: В.Драганов, В.Лещарска, Вл.Ценов, Д.Димитрова, Д.Георгиев, Ем.Пеняшки, 
Ил.Костов, К.Семкова, К.Илиев, К.Беков, М.Петрова, М.Ангелова, М.Калистратов, 
М.Младенов, Н.Найденова, П.Пешлейски, П.Тодоров, Р.Христов, Р.Антов, С.Илчева, 
Ст.Дамянов, Т.Василева и Цв.Ценов. 
ПРОТИВ – 1: В.Атанасов. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2: Б.Ничев и М.Драганов. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1116 

 
3.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от 

недвижим имот – урегулиран поземлен имот УПИ І238, кв.48, ЦГЧ, по действащият 
Регулационен план на гр. Враца, одобрен с Решение № 959/19.04.2011г. на Общински 
съвет Враца 

       Докладва: Ани Василева 
       Вр.И.Д. Кмет на Община Враца 

 
Изказаха се: В.Атанасов, Н.Дакева и К.Илиев. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1117 
 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част 
от недвижим имот – урегулиран поземлен имот УПИ І238, кв.48, ЦГЧ, по действащият 
Регулационен план на гр. Враца, одобрен с Решение № 959/19.04.2011г. на Общински 
съвет Враца 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

РЕШИ: 
 
 Не приема внесения проект за решение. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1117 
ЗА – 17: Д.Димитрова, Ил.Костов, К.Семкова, К.Илиев, К.Беков, М.Петрова, М.Ангелова, 
М.Калистратов, Н.Найденова, П.Пешлейски, П.Тодоров, Р.Христов, Р.Антов, С.Илчева, 
Ст.Дамянов, Т.Василева и Цв.Ценов. 
ПРОТИВ – 2: В.Драганов и Вл.Ценов. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 6: Б.Ничев,  В.Лещарска, Д.Георгиев, Ем.Пеняшки, М.Младенов и 
Цв.Димитров. 
НЕ СЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ №: 1117 

 
4.Осигуряване на допълнителни средства за учебната 2011/2012г. за 

обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за 
съответната дейност, изчислени по реда на чл.11, ал.3  от Наредба №7/29.12.2000г. за 
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определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в 
паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена 

       Докладва: Ани Василева 
       Вр.И.Д. Кмет на Община Враца 
 
Изказа се: М.Младенов 
По време на разискванията вносителят направи следното изменение: В т.1 от проекта 

за решение след израза: „Дава  разрешение за сформиране на паралелка по професия” да се 
вмъкне текста: „Оператор в текстилно производство”, специалност „Тъкачно производство”. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1118 

 
ОТНОСНО: Осигуряване на допълнителни средства за учебната 2010/2011г. за 

обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за 
съответната дейност, изчислени по реда на чл.11, ал.3 от Наредба №7/29.12.2000г. за 
определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в 
паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена и при 
мотиви, подробно изложени в докладна записка 
 

ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл.11, ал.2 от Наредба №7/29.12.2000г. за 
определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и 
в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена 

 
РЕШИ: 

 
1.Дава  разрешение за сформиране на паралелка по професия „Оператор в текстилно 

производство”, специалност „Тъкачно производство” с недостиг до норматива за минимален 
брой на учениците в паралелките по Наредба №7 в Професионална гимназия „Димитраки 
Хаджитошин” – гр.Враца за 2011/2012г. 

2.Определя средства в размер на 2 386 лв. за дофинансиране на учебния процес в 
Професионална гимназия „Димитраки Хаджитошин” – гр.Враца за 2011/2012г. 
   

Клас/пара
лелка 

 

Брой 
ученици 

Недостиг до 
норматива за 
минимален 
брой  ученици 

Разходен 
стандарт 

Размер на допълнителните 
средства изчислен по реда на 
чл.11,ал.3 и 
ал.4 от Наредба №7 

ІХ 10 8 1491 8х1491лв.х20%.= 2 386лв 
ОБЩО    2 386 лв. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1118 
ЗА – 27: Б.Ничев, В.Лещарска, Вл.Ценов, Д.Димитрова, Д.Георгиев, Ем.Пеняшки, 
Ил.Костов, К.Семкова, К.Илиев, К.Беков, М.Петрова, М.Ангелова, М.Драганов, 
М.Калистратов, М.Младенов, Н.Найденова, П.Пешлейски, П.Тодоров, Р.Тошева, Р.Христов, 
Р.Антов, С.Илчева, Ст.Дамянов, Т.Василева,  Цв.Ценов, Цв.Димитров и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – 1: В.Атанасов. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1118 

 
5.Съгласие за закупуване на нов многофункционален ултразвуков апарат Е-

Cube 9, производство на Apinion Medical Sistems и на модерен рентгенографски апарат 
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/полуавтоматичен и полудигитален/, производство на Philips от „ДКЦ-I – Враца” 
ЕООД 

         Докладва: Илия Костов 
        Председател на ОбС – Враца 

Решение № 1105/14.09.2011 г. 
 
Изказаха се: д-р Петков, М.Младенов, М.Петрова и Цв.Димитров. 
По време на дебатите се направи следното предложение за изменение и допълнение 

на проекта за решение: Да отпадне думата „модерен” в относно и  т.2 на проекта за решение. 
Предложението се подложи на гласуване и прие при следния вот: 
ЗА – 15 
ПРОТИВ – 1 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1119 

 
ОТНОСНО: Съгласие за закупуване на нов многофункционален ултразвуков 

апарат Е-Cube 9, производство на Apinion Medical Sistems и на рентгенографски апарат 
/полуавтоматичен и полудигитален/, производство на Philips от „ДКЦ-I – Враца” 
ЕООД 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10, ал.1, т.22 от Наредбата за реда за 
упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества 
и при мотиви, изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
 

1.Дава съгласие за закупуване на нов многофункционален ултразвуков апарат Е-Cube 
9, производство на Apinion Medical Sistems в размер на 48 000 лева, като увеличава 
приходната част на бюджета, „Дейности с общински характер”, §70-10 – постъпления от 
продажби на дялове, акции и съучастия, и от ликвидационни дялове (+) с 48 000 лева и 
намалява приходната част на бюджета, „Дейности с общински характер”, §70-01 – разходи 
за придобиване на дялове и акции и увеличение на капитала и капиталовите резерви (-) с 
48 000 лева.  

2.Дава съгласие за закупуване на рентгенографски апарат /полуавтоматичен и 
полудигитален/, производство на Philips от „ДКЦ-I – Враца” ЕООД в размер на 15 000 лева, 
като увеличава приходната част на бюджета, „Дейности с общински характер”, §70-10 – 
постъпления от продажби на дялове, акции и съучастия, и от ликвидационни дялове (+) с 15 
000 лева и намалява приходната част на бюджета, „Дейности с общински характер”, §70-01 
– разходи за придобиване на дялове и акции и увеличение на капитала и капиталовите 
резерви (-) с 15 000 лева.  
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1119 
ЗА – 26: Б.Ничев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Лещарска, Д.Димитрова, Д.Георгиев, 
Ил.Костов, К.Семкова, К.Илиев, К.Беков, М.Петрова, М.Ангелова, М.Драганов, 
М.Калистратов, М.Младенов, Н.Найденова, П.Пешлейски, П.Тодоров, Р.Тошева, Р.Христов, 
Р.Антов, С.Илчева, Ст.Дамянов, Т.Василева,  Цв.Ценов и Цв.Димитров. 
ПРОТИВ – няма. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2: В.Атанасов и Вл.Ценов. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1119 
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6.Утвърждаване решението на комисията по провеждане на конкурса за избор 
на Управител на „ДКЦ І - Враца” ЕООД 

        Докладва: Илия Костов 
        Председател на ОбС – Враца 

Решение № 1105/14.09.2011 г. 
 
Изказаха се: К.Илиев, М.Младенов, В.Атанасов и Цв.Димитров. 
По време на дебатите се направи следното предложение за допълнение на проекта за 

решение: Като т.5 да се запише „Възлага на утвърдения Управител да изготви Програма за 
развитие на „ДКЦ І – Враца” ЕООД за 4-годишен срок, която да представи до 3 месеца в 
Общински съвет – Враца за обсъждане.” И съответно т.5 става т.6. 
Предложението се подложи на гласуване и се прие при следния вот: 
ЗА – 22 
ПРОТИВ – НЯМА 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 5 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1120 
 

ОТНОСНО: Утвърждаване решението на комисията по провеждане на конкурса 
за избор на Управител на „ДКЦ І – Враца” ЕООД 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл.11, ал.2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията 
и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по 
Закон за лечебните заведения и във връзка с решение на комисията, определена с Решение 
№ 1064 по Протокол № 78/01.08.2011г. на Общински съвет – Враца за провеждане на 
конкурс за избор на Управител на „ДКЦ І – Враца” ЕООД и при мотиви, подробно изложени 
в докладната записка 
 

РЕШИ: 
 

1.Утвърждава предложеното от Комисията решение от проведения конкурс за избор 
на Управител на „ДКЦ І – Враца” ЕООД – д-р Ирена Видинова Петрова – с оценка 5,09. 

2.Избира за Управител на „ДКЦ І – Враца” ЕООД д-р Ирена Видинова Петрова. 
3.Възлага на комисията да уведоми участника за взетото от Общински съвет – Враца 

решение. Същото да бъде обявено на таблото за обяви в сградата на Общинска 
администрация – Враца, съгласно разпоредбите на чл.12 от Наредба № 9/26.06.2000г. за 
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни 
заведения по Закон за лечебните заведения. 

4.Утвърждава договор за управление на „ДКЦ І – Враца” ЕООД. 
5.Възлага на утвърдения Управител да изготви Програма за развитие на „ДКЦ І – 

Враца” ЕООД за 4-годишен срок, която да представи до 3 месеца в Общински съвет – Враца 
за обсъждане. 

6.Възлага на Кмета на Община Враца в 5-дневен срок от приемане на настоящето 
решение, да издаде заповед за назначаване на участника, спечелил конкурса, и да сключи 
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, параграф 1”а” от  Заключителните разпоредби на 
Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 
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управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и Решение № … по  
Протокол №... от ............... г. на Общински съвет – Враца, упражняващ правата на 

едноличния собственик и на Общото събрание на дружеството  
 
 Днес, ..............2011 година, между: 
 1. „ДКЦ І – Враца” ЕООД, с адрес на управление: гр. Враца, ул. 
„.....................................” № ...., ЕИК ............... в Търговския регистър към Агенция по 
вписванията, представлявано от Вр.ИД кмета на Община Враца, Ани Василева 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 ДОВЕРИТЕЛ, 
 и 
 2. ................................................. с ЕГН ….  и л.к. № с постоянен адрес: ........................, 
в качеството му на управител на "ДКЦ І - Враца” ЕООД" 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 срока, определен в 

параграф 1”а” от  Заключителните разпоредби на Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и 
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по 
Закона за лечебните заведения, 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 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; 
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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; 
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;  

5.в 15-дневен срок след изтичането на всяко тримесечие и след приключване на 
финансовата година 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; 

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

7.отговаря за редовното водене на дружествените книги по чл. 53 от ТЗ. 
8. извършва структурни и организационни промени в лечебното заведение; 
9. свиква най-малко 1 път на 2 месеца консултативния 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 да:  
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; 
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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, 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 30 неприсъствени дни годишно.  
 

V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 

 Чл.7. (1) УПРАВИТЕЛЯТ има право на месечно възнаграждение в размер на 300% 
от отчетната средна месечна брутна работна заплата за Дружеството. 
   (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. 
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 (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 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. 
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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  

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

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: .................... 
Ани Василева 
Вр.ИД Кмет на Община Враца                 
по пълномощие Решение № .................................. 
на Общински съвет – Враца  
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1120 
ЗА – 27: Б.Ничев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Лещарска, Д.Димитрова, Д.Георгиев, 
Ем.Пеняшки, Ил.Костов, К.Семкова, К.Илиев, К.Беков, Кр.Богданов, М.Петрова, 
М.Ангелова, М.Драганов, М.Калистратов, М.Младенов, Н.Найденова, П.Тодоров, Р.Тошева, 
Р.Христов, Р.Антов, С.Илчева, Ст.Дамянов, Т.Василева,  Цв.Ценов и Цв.Димитров. 
ПРОТИВ – няма. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1: Вл.Ценов. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1120 
 

7.Даване съгласие за участие на Община Враца във Фондация „MUZEOn“ и 
определя за представител на общината в нея – Кмета на Община Враца. 

        Докладва: Илия Костов 
        Председател на ОбС – Враца 

         Решение № 1105/14.09.2011 г 
 
Изказаха се: Р.Тошева, К.Илиев, Ил,Костов, Ем.Пеняшки, Р.Антов, Цв.Димитров, 

К.Беков, М.Младенов и В.Драганов. 
По време на разискванията вносителя направи следното изменение в проекта за 

решение: В относно и в т.1 да се запише: „Дава съгласие Община Враца да бъде съучредител 
във Фондация „MUZEOn“.” 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1121 

 
ОТНОСНО: Даване съгласие Община Враца да бъде съучредител  във 

Фондация „MUZEOn“ и определя за представител на общината в нея – Кмета на 
Община Враца 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 
На основание чл.21, ал.2, във вр. чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и при мотиви, изложени в 
докладната записка 
 

РЕШИ: 
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1.Дава съгласие Община Враца да бъде съучредител във Фондация „MUZEOn“. 
2.Определя за представител на Община Враца във Фондация „MUZEOn“ - Кмета на 

Община Враца . 
 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1121 
ЗА – 21: В.Лещарска, Вл.Ценов, Д.Димитрова, Д.Георгиев, Ем.Пеняшки, Ил.Костов, 
К.Беков, М.Петрова, М.Ангелова, М.Драганов, М.Калистратов, М.Младенов, Н.Найденова, 
П.Тодоров, Р.Тошева, Р.Христов, Р.Антов, С.Илчева, Т.Василева,  Цв.Ценов и Цв.Димитров. 
ПРОТИВ – 1: К.Илиев. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 5: Б.Ничев, В.Стаменов, В.Драганов, Кр.Богданов и Цв.Дамяновска. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1121 
 

8.Опрощаване на дължими държавни /публични/ вземания към Държавния 
бюджет на Р България. 

        Докладва: Румен Антов 
        Общински съветник 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1122 

 
ОТНОСНО: Опрощаване на дължими държавни /публични/ вземания към 

Държавния бюджет на Р България 
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 
 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.9 от Указ № 2773/1980 година и чл.98, 
т.12 от Конституцията на Р България 
 

 РЕШИ: 
 

Изразява мотивирано предложение, с което НЕ ПРЕДЛАГА опрощаване на 
задължението в размер на 240,00 лв. на Ирена Петрова Бауренска, жител на гр. Враца, ж.к. 
„Дъбника” бл.30, вх.Д, ет.2, ап.99. 

МОТИВИ:  
Поради изпълнение на особените изисквания на Конституцията и Законите в 

Република България за опрощаване на публичните вземания са единствено в правомощията 
на Президента на Република България. Опрощаването се извършва при установяване на 
липса на собственост и липса на средства за осигуряване на жизнен минимум, и при 
изключително тежко материално положение. При извършената проверка се установи, че 
лицето има следната собственост, съгласно удостоверение за декларирани данни към 
12.09.2011г. на Дирекция „МДТ в Община Враца: 0,5000 ид.ч. от апартамент, находящ се в 
гр.Враца, ж.к. „Дъбника” бл.139. 

Ето защо и на основание становище на органите по приходи в Дирекция „МДТ” в 
Община Враца, Общински съвет – Враца прави това мотивирано предложение за 
неопрощаване на посочените задължения. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1122 
ЗА – 21 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1122 
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9.Актуализация на  Програмата за приватизация за 2011 год. 
        Докладва: Мария Петрова 
        Общински съветник 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1123 

 
ОТНОСНО: Актуализация на  Програмата за приватизация за 2011г. 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание чл.6, ал.2 и във връзка с чл.1, ал.2, т.6 от ЗПСК 

 
РЕШИ: 

 
1. Изключва от Програмата  за приватизация за 2011 год. следния обект:   

 Незастроен урегулиран поземлен имот  с ид. № 12259.727.21 с площ 25 319 кв.м. в 
местността „Гладно поле”, съгласно скица  № 4965/11.11.2010г. и АОС – частна № 
1828/11.11.2010г. 
 2.  Включва в Програмата  за приватизация за 2011 год. следните обекти:   

 С ид. № 12259.727.23 с площ 9 296 кв.м. в местността „Гладно поле” с АОС – 
частна № 1987/19.09.2011г. и  

 С ид. № 12259.727.24 с площ 16 024 кв.м. в местността „Гладно поле” с АОС – 
частна № 1988/19.09.2011г.   
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1123 
ЗА – 16: В.Стаменов, В.Лещарска, Вл.Ценов, Д.Димитрова, Ил.Костов, К.Семкова, К.Илиев, 
К.Беков, М.Петрова, П.Пешлейски, Р.Христов, Р.Антов, С.Илчева, Ст.Дамянов, Т.Василева 
и Цв.Ценов. 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 6: Б.Ничев, В.Драганов, Д.Георгиев, М.Младенов, Р.Тошева и 
Цв.Димитров. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1123 
 Г-н Р.Антов – Председател на ПК по КЗАОСОАЖСГОС внесе разяснение, че 
решението не касае разпоредителна сделка, а включване в програма за това не се гласува 
поименно и мнозинството за вземане на решение е ½ + 1 от общия брой на присъстващите 
общински съветници. 
 

10.Откриване на процедура за продажба на обособен обект, частна  общинска  
собственост 

        Докладва: Мария Петрова 
        Общински съветник 
 
Изказаха се: В.Драганов, М.Петрова, М.Младенов и Цв.Димитров. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1124 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за продажба на обособен обект, частна  
общинска  собственост 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
РЕШИ: 
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Не приема внесения проект за решение. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1124 
ЗА – 16: Вл.Ценов, Д.Димитрова, Ил.Костов, К.Семкова, К.Илиев, К.Беков, К.Апостолов,  
М.Петрова, Н.Найденова, П.Пешлейски, Р.Христов, Р.Антов, С.Илчева, Ст.Дамянов, 
Т.Василева и Цв.Ценов. 
ПРОТИВ – 5: В.Атанасов, В.Драганов, М.Младенов, Р.Тошева и Цв.Димитров. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 8: Б.Ничев, В.Стаменов, В.Лещарска, Д.Георгиев, Кр.Богданов, 
М.Драганов, П.Тодоров и Р.Тошева. 
НЕ СЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ №: 1124 
 

11.Актуализация на  Програмата за приватизация за 2011 год. 
        Докладва: Мария Петрова 
        Общински съветник 
 
Изказа се: М.Младенов. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1125 

 
ОТНОСНО: Актуализация на  Програмата за приватизация за 2011г. 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.6, ал. 2 и във връзка с чл.1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК 
 

РЕШИ: 

Включва в Програмата  за приватизация за 2011 год. следните обекти: 
1.Поземлен имот с ид.№ 12259.1023.254 с площ 712 кв.м. (УПИ IV, пл.11, кв.212) ул. 

„Екзарх Йосиф” – по регулационен план на гр.Враца, одобрен с решение на ОбС № 
959/17.04.11г., АОС – частна № 1994/10.10.2011г. 

2.Поземлен имот с ид.№ 12259.1023.252 с площ 766 кв.м. (УПИ V, пл.11, кв.212) ул. 
„Екзарх Йосиф” – по регулационен план на гр.Враца, одобрен с решение на ОбС № 
959/17.04.11г., АОС – частна № 1993/10.10.2011г. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1125 
ЗА – 18 
ПРОТИВ – 1 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 8 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1125 
 

12.Откриване на процедура за продажба на обособен обект, частна  общинска  
собственост 

        Докладва: Мария Петрова 
         Общински съветник 
 
Изказаха се:В.Драганов, М.Петрова, Кр.Богданов и М.Младенов. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1126 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за продажба на обособен обект, частна  
общинска  собственост 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА); чл.3, ал.3, т.2 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол (ЗПСК),  чл.5 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите;  
 

РЕШИ: 
 

І. Приема оценката за определяне на справедлива пазарна стойност за срок от 6 
месеца на:  

1.Поземлен имот с ид.№ 12259.1023.254 с площ 712 кв.м. (УПИ IV, пл.11, кв.212) ул. 
„Екзарх Йосиф” – по регулационен план на гр.Враца, одобрен с решение на ОбС № 
959/17.04.11г., АОС – частна № 1994/10.10.2011г. 

2.Поземлен имот с ид.№ 12259.1023.252 с площ 766 кв.м. (УПИ V, пл.11, кв.212) ул. 
„Екзарх Йосиф” – по регулационен план на гр.Враца, одобрен с решение на ОбС № 
959/17.04.11г., АОС – частна № 1993/10.10.2011г. 

ІІ. Обявява публичен търг с явно наддаване за продажба при следните условия: 
1. Наименование на обекта на търга с начална тръжна цена /без ДДС/ и стъпка на 

наддаване: 
Обекта, предмет на приватизация се състои от два подобекта: 
 Поземлен имот с ид.№ 12259.1023.254 с площ 712 кв.м. (УПИ IV, пл.11, кв.212) ул. 

„Екзарх Йосиф” – по регулационен план на гр.Враца, одобрен с решение на ОбС № 
959/17.04.11г., АОС – частна № 1994/10.10.2011г. 

 Поземлен имот с ид.№ 12259.1023.252 с площ 766 кв.м. (УПИ V, пл.11, кв.212) ул. 
„Екзарх Йосиф” – по регулационен план на гр.Враца, одобрен с решение на ОбС № 
959/17.04.11г., АОС – частна № 1993/10.10.2011г., 
с обща площ 1 478 кв.м.  и начална тръжна цена 170 100 лв. /сто и седемдесет хиляди и сто 
лева/, стъпка на наддаване 3 000 лв. /върху крайната цена се начислява  ДДС/; 

2.Размер на депозита за участие в търга – 10% от началната тръжна  цена. 
Депозитната вноска се внася в ОББ клон Враца по сметка на Община Враца 
BG13UBBS80023300146537  код BIC  UBBSBGSF – ТБ ОББ АД клон Враца в краен срок от 
15 дни от деня следващ публикацията на Решението в „Държавен вестник”; 

3. Тръжна документация се закупува и получава срещу  240 лв. /с включен ДДС/,  на 
касата  в Център за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Враца, ет. І.; 

4.Срок за закупуване на документацията за участие в търга – 13 дни от деня, следващ 
публикацията на решението в „Държавен вестник”; 

5.Срок за оглед на обекта и подаване на документи за участие в търга в 
деловодството на Община Враца – до 15 дни от деня, следващ публикацията на решението в 
„Държавен вестник”; 

6.Място, ден и час на провеждане на търга – търгът ще се проведе на 17 – я ден, от 
деня следващ публикацията на решението в „Държавен вестник” от 1400 ч. в заседателната 
зала на Община Враца ет.3,  стая № 72; 

ІІІ.На основание чл.8 от Наредбата за търговете и конкурсите Общински съвет – 
Враца определя тръжна  комисия в състав: 

Председател: Мария Петрова 
Членове: 1.Румен Антов – юрист 

2.Емил Пеняшки 
3.Владимир Ценов 
4.Кирил Илиев 
5.инж. Мирон Драганов 
6. Момчил Калистратов 

Резерви: Председател: Костадин Апостолов 
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  Юрист – Лилия Василева 
  Член – Васил Драганов 
На членовете на комисията след провеждане на търга да се изплати възнаграждение в 

размер на 50% от минималната работна заплата. 
ІV.На основание чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите Общински съвет – 

Враца утвърждава тръжни документации за провеждане на търг с явно наддаване, която 
съдържа следното: 

1. Решение на Общински съвет Враца за обявяване на публичен търг с явно 
наддаване за продажба. 

2. Фотокопие на обява за явен търг, публикувана в ДВ 
3. Условия за провеждане на търга 
4. Документи за участие в търга 
5. Указания за участие в търга 
6.  Декларация за оглед на обекта 
7. Декларация по чл. 7, ал. 3 от ЗПСК обр. 1 за произхода и основание на платежните 

средства, с които се участва в приватизацията 
8. Декларация, че юридическото лице е с по-малко от 50 % държавно или общинско 

участие. 
9. Проекто-договор за продажба 
10. Характеристика на обекта 
11. Скица на обекта 
12. АОС – частна 
V.Повторен търг ще се проведе след 14 дни, като всички горецитирани срокове се  

удължават   също с 14 дни. 
VІ.Възлага на Кмета на Община Враца да извърши всички последващи действия, 

свързани с организацията и провеждането на търга и да сключи договор със спечелилия 
търга участник.    

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1126 
ЗА – 19: В.Стаменов, Вл.Ценов, Д.Димитрова, Ил.Костов, К.Семкова, К.Илиев, К.Беков, 
К.Апостолов, Кр.Богданов, М.Петрова, М.Ангелова, Н.Найденова, П.Пешлейски, Р.Христов, 
Р.Антов, С.Илчева, Ст.Дамянов, Т.Василева и Цв.Ценов. 
ПРОТИВ – 4: В.Атанасов, В.Драганов, Цв.Димитров и Цв.Дамяновска. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 6: Б.Ничев, В.Лещарска, Д.Георгиев, М.Драганов, М.Младенов и 
Р.Тошева. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1126 

 
13.Разни.  
Изказаха се: Р.Антов, Цв.Димитров и К.Илиев.  
 

След изчерпване на дневния ред, Председателстващият закри заседанието в 13,05 часа. 
 
 
 
Илия Костов 
Председател на ОбС – Враца 
Решение № 1105/14.09.2011 г. 
           
 
 
      
Изготвил протокола: 
   Цветелина Йорданова  


