
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 
 
 

ПРОТОКОЛ № 56 
От 16.07.2010 година 

Р Е Ш Е Н И Е  № 713 
 
ОТНОСНО: Вземане мерки за подпомагане на РТВ „Вестител”-Враца” 

ЕАД за обезпечаване и изплащане на задължения на дружеството 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.11, ал.1, т.2 от НРУПОВТД, чл.21, ал.1, т.10 и чл.21, ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация 

 
РЕШИ: 

  
1.Предоставя на РТВ „Вестител” – Враца” ЕАД безлихвен заем за сумата в 

размер на 45 000 лева (четиридесет и пет хиляди лева) за срок до края на 
бюджетната година, която сума ще се ползва за погасяване на задължения на 
дружеството кум „БТК” ЕАД и оправомощава Кмета на Община Враца да сключи 
договора за заем с дружеството, като сумата да се осигури от планираните 
средства в §1092 „Глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения”, 
Местна дейност 898 „Други дейности по икономиката” по бюджет 2010 на 
Община Враца. 
 2.Задължава  Кмета  на Община Враца в срок до следващото заседание на 
Общински съвет – Враца да посочи свободни вещи, с които да бъде направена 
непарична вноска за увеличаване на капитала на РТВ „Вестител” – Враца” ЕАД 
със 100 000 лева (сто хиляди лева).  

3.Задължава Изпълнителния директор на РТВ „Вестител” – Враца” ЕАД 
след изготвяне на финансовия отчет за първото полугодие на 2010 г. да внесе 
информация в Общински съвет – Враца за състоянието на дружеството и да 
предложи мерки за  дългосрочно развитие на дружеството. 

4.Упълномощава Кмета на Община Враца да предприеме мерки за 
завеждане на искове за ангажиране на отговорността на всички бивши 
Управители или Изпълнителни директори на РТВ „Вестител” – Враца” ЕАД за 
нанесени вреди. 

5.Общински съвет – Враца препоръчва на всички общински дружества и на 
Общинска администрация – Враца да сключва договори за реклама и 
информационно обслужване с РТВ „Вестител” – Враца” ЕАД. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                              /М.Николова/    
              Вярно с оригинала:                    
                     Сп."Работа със съветниците":        
                 /Цв.Йорданова/    

 
 


