
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 
 

ПРОТОКОЛ № 49 
от 28.06.2007 година 
Р Е Ш Е Н И Е  № 524 

 

ЗА: Информация за икономическото състояние на дружествата с 

общинско участие за  2006 година и първо тримесечие на 2007 г. 
 

 
О Б Щ И Н С К И Я Т   СЪВЕТ 

 

Р Е Ш И : 
 1.Приема информацията за финансово-икономическото състояние на 

дружествата с общинско участие за 2006 година и І-во тримесечие на 2007 

година. 

  2. Съгласно изискванията на чл.49 от Наредбата за условията и реда, при 

които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от 

капитала в търговските дружества, едноличните търговски дружества с 

ограничена отговорност да използват печалбата след данъчно облагане за 

капиталови разходи обявени като инвестиционни намерения за 2007 година. 

  3. Кмета на Община Враца да внесе до 17.07.2007 година предложение в 

Общински съвет Враца за актуализация на  Общинския бюджет за 2007 година, с 

цел осигуряване на  финансови средства за реализиране на инвестиционните 

намерения в общинските търговски дружествата в сферата на стапанската 

дейност и  здравеопазването и социалната дейност  , съгласно т.4 от  настоящето 

решение. 

           4. Приема  като приоритетни дейности и инвестиционни проекти / 

капиталови разходи  в дружествата с общинско участие както следва: 

             4.1 За дружество “Тролейбусен транспорт “ ЕООД : 
Възлага на Управителя на дружеството да внесе обосновано предложение 

до Кмета на Община Враца с информация за пазарната стойност, във връзка с 

осигуряване на средства от Общинския бюджет и стартиране на процедура по 

Закона за обществените поръчки за   закупуване на  два броя тролейбуси, които 

да бъдат предоставени за ползване и стопанисване от дружеството. Задължава 

Кмета на Община Враца да издаде заповед за експертен съвет за разглеждане до 

31.07.2007 година на постъпилата Оферта прединвестиционно  проучване за 

разширяване на тролейбусната мрежа. 

 

            4.2 За дружество “Общински пазари и тържища “ : 
Управителя на дружеството  да  извърши проучване и внесе предложение 

в Община Враца за  изготвяне проекти,  с които да се кандидатства за 

привличане на средства от съответни фондове за обновяване и покриване на 

пазар на ул.“Леонова”.  



 

          4.3 За дружество “Обредни дейности “ ЕООД : 
 Управителя на дружеството да  инициира  продължаване дейността по 

ремонта  на Залата в Двореца на културата в гр. Враца във връзка с подобряване  

условията за организиране и провеждане на радостните обреди. 

           Възлага на Управителя на дружеството да проведе срещи с представители  

на Митрополията във връзка с изграждане на параклис в Новия гробищен парк. 

 

           4.4 За дружество “БКС “ ЕООД : 
             Управителя на дружеството да внесе писмена обосновка  до Кмета на 

Община Враца във връзка с осигуряване на средства от Общинския бюджет по 

провеждане на  процедура по Закона за обществените поръчки по  закупуване на 

техника  включваща сметосъбиращ автомобил, автомобил-поливомиячка, 

градинска малогабаритна техника, която да бъде предоставена на дружеството за 

стопанисване и ползване.   

 . 

          4.5 За “Екопроект” ООД : 
Управителя на дружеството да внесе писмено предложение в Община 

Враца  за   предприемане  действия по проектирането и изграждането  на 

сепариращата инсталация за преработка твърди битови отпадъци - съвместна 

дейност  с “Холсим България” АД. 

 

         4.6 За “Спортни имоти” ЕООД  
            Кмета на Община Враца  да внесе подробна информация в Общински 

съвет Враца по предприети необходими последващи действия във връзка с 

решаване на  проблема  със собствеността на спортните имоти.  

Управителя на дружеството да внесе предложение-обосновка за 

осигуряване на средства от Общинския бюджет за основен ремонт на стадион 

“Хр.Ботев” Враца. 

 

  4.7 За “Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със 
стационар” ЕООД 

Възлага на Кмета на Община Враца да предприеме действия по  започване 

на втората част от предвиденото разширение на диспансера 
 
 4.8 За “Областен диспансер за психични заболявания със стационар” 
ЕООД 
 Управителя да представи обоснован разчет за осигуряване на средства за 

основен  ремонт на мъжко отделение. 

 

 4.9 За“Областен диспансер за кожно- венерически заболявания със 
стационар” ЕООД 
 Обособяване на прилежащите зелени площи за стопанисване и управление 

като собственост на диспансера. 

 



4.10 За “Областен диспансер за пневмофтизиатрични заболявания 
със стационар” ЕООД 
 Осигуряване на средства за закупуване на нова апаратура за 

конвенционална рентгенова диагностика.  Съдействие за откриване на щат – 

детски пулмолог. 

 

 4.11 За “Диагностично - консултативен център-ДКЦ-1” ЕООД 
 - Необходимост от закупуване на апаратура за извършване на 

високоспециализирани дейност с оглед повишаване конкурентноспособността 

на дружество. 

 - Ехокардиограф със цветен доплер – 70 000 лева; 

 -Преструктуриране и оптимизиране на базата, окрупняване в първа 

поликлиника, смяна на дограмата . 

 

 4.12  За  “Медицински център за рехабилитация и спортна медицина” 
ЕООД 
 -Приключване на започнатия основен ремонт на дружеството / 20 000 

лева/ 

 -Обновяване на апаратурата за работата на дружеството. 

 -Решаване собствеността на базата,поради предстояща промяна в статута- 

преминаването му в междуобластен МЦРСМ. 

 

 4.13  За “Медико техническа лаборатория по зъбопротезиране” ЕООД 
Оптимизиране на базата , ситуиране на ДКЦ 1 . 

 

4.14 За Звено „Диетично хранене” 
 -Необходимо е осигуряване на база за диетичния стол в квартал Медковец 

/ в момента се плаща 300 лева наем/.Управителя предлага за това да се ползва 

неизползваемата част на ЦДГ № 5. 

 - Обхващане на учениците със столово хранене. 

 

 4.15 За Специализирано общинско звено за социални услуги / СОЗСУ / 
 - Необходими са два лекотоварни автомобила /микробус/, отговарящи на 

санитарно-хигиените изисквания за транспортиране на храната до 

потребителите , / отнася за социален патронаж/. 

 -Налага се осигуряване на средства за ремонт на кухнята на социален 

патронаж  и оборудването й с печки , хладилници и фризери  / около 50 000 

лева/. 

 -Поемане на част от режийните разноски на патронажа до 0,70 лева. 

 
 4.16 За Детски ясли 
 -Осигуряване на средства за закупуване на  постелно бельо в размер на 

13 000 лева  

 -Осигуряване на средства за оборудване на кухните / пералня- 2 бр; 

месомелачна машина – 2 бр и др. на стойност 9 000 лева / или общо 22 000 лева.  



 -Да се извърши ремонт в детска ясла № 2,6 и 7 по подобие на този в детска 

ясла № 5. 

 

 5.Възлага на Кмета на Община Враца на следващото заседание на 

Общинския съвет да внесе информация за състоянието и основните проблеми 

във “ВиК “ООД и МБАЛ”Христо Ботев”-Враца – АД за 2006 година и І-во 

шестмесечие на 2007 година . 

 

 6.Възлага на Кмета на Община Враца в срок до 15.07.2007 година да внесе 

програма за подобряване и преструктуриране на общинската собственост. 

 

 7.Възлага на Управителя на търговското Дружество по заетост в срок до 

31.07.2007 година да обяви свикване на Общото събрание на дружеството 

относно състоянието ,бъдещата дейност и акционерното участие в него. 

 

 

 

 

 

 
 

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

 
 
 

 
 

 

  
 

 
 


