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„МЕЧТАНА РЕАЛИЗАЦИЯ“ -ООД  

 

Д О Г О В О Р  З А  У П Р А В Л Е Н И Е 

Днес,  19.11.2018г., в гр. Шумен, се сключи настоящият договор между: 

ДРУЖЕСТВО „МЕЧТАНА РЕАЛИЗАЦИЯ” OOД със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, бул. 

„Симеон Велики” №62, представлявано от Джансевер Билгин Реджеб, ЕГН 0243278856, с лична карта № 

646399281, издадена на 22.04.2016 г. от МВР  Шумен, наричано в договора  ДРУЖЕСТВОТО 

и 

Берна Гюрселова Шукриева, ЕГН 0146288730, с лична карта № 646103988, издадена на 22.04.2016г. от МВР  

Шумен, 

наричан в договора УПРАВИТЕЛ. 

Настоящият Договор за управление (”Договорът”) се сключва съгласно разпоредбите на чл. 

141, ал.6 от Търговския закон и Закона за задълженията и договорите. 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. Управителят изпълнява управленските функции по ръководство и цялостна 

организация на дейността на Дружеството в съответствие с Устава на Дружеството, действащото 

българско законодателство и решенията на Общото събрание. 

II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 

          Чл.2. За дейността по този договор Дружеството заплаща на Управителя месечно 

възнаграждение, чийто размер ще се определи в Анекс към този Договор, съобразно финансовите 

резултати на Дружеството. 

        Чл.3. Плащането се извършва до първо число на следващия месец. 

        Чл.4. (1) Определеното в чл. 2 възнаграждение може да бъде увеличавано (намалявано) с 

Решение на Общото събрание, в зависимост от постигнатите резултати от дейността на Дружеството. 

                 (2) По преценка на Дружеството Управителят получава бонуси за положен извънреден 
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труд и усилия по установяване и утвърждаване на търговски структури и системи на Дружеството. 

Чл.5. Дружеството ежемесечно осигурява Управителя за всички осигурителни случаи. 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ 

Чл.6. (1)Управителят осъществява организацията, управлението и контрола на Дружеството, 

а именно: 

1. Представлява Дружеството в отношенията с трети физически и юридически лица или 

държавни органи. 

2. Изпълнява всички функции, които са му възложени с нормативен акт или от Общото 

събрание. 

3. Решава въпросите, свързани с вътрешната организация на работата на дружеството. 

4. Назначава и освобождава от длъжност служителите на Дружеството, определя 

възнаграждението им. 

5. Подписва всички документи, издавани от Дружеството, организира събиране на 

вземанията му и др. 

6. Подготвя проекти по всички въпроси и ги представя за одобрение на Общото събрание. 

7. Сключва всички видове договори, свързани с дейността на Дружеството. 

8. Определя и контролира разходите на Дружеството, организира изготвянето на годишния 

счетоводен отчет и го представя на Общото събрание, урежда взаимоотношенията на Дружеството с 

държавния бюджет. 

9. Открива и закрива сметки в лева и валута и се разпорежда с тях, урежда задълженията на 

Дружеството. 

10. Предявява искове и ги оттегля, представлява Дружеството в съдебни дела до 

окончателното им приключване пред всички инстанции, увеличава, намалява, изменя иска, сключва 

спогодби и арбитражни споразумения, както и упълномощава адвокат по свой избор с горните права. 

11. Привежда в изпълнение всички решения на Общото събрание. 

(2) Управителят може да упълномощава трети лица с правомощията си с нотариално 

заверено пълномощно, по решение на Общото събрание на СЪДРУЖНИЦИТЕ, взето с мнозинство повече 

от ¾ от капитала. 

Чл.7. Управителят извършва служебни пътувания в страната и чужбина за сметка на 

Дружеството в изпълнение на възложената му управленска дейност. 



Чл.8. Управителят е длъжен да уведомява Общото събрание за настъпването на 

обстоятелства и промени, които са от съществено значение за развитие на дейността на Дружеството. 

Чл.9. Управителят се задължава да пази търговската и фирмена тайна, както и 

информацията станала му известна при или по повод изпълнение на дейността по този договор. 

Чл.10. Управителят има право на 25 (двадесет и пет) работни дни платен отпуск в рамките 

на всяка календарна година. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО 

Чл.11. Дружеството се задължава да заплаща в срок определеното в настоящия договор 

възнаграждение, както и да заплаща социалните и здравни осигуровки, предвидени по българското 

осигурително законодателство. 

Чл.12. Дружеството се задължава своевременно да оказва съдействие на Управителя, 

включително да му предоставя информация, експертна помощ, както и всичко друго, което е 

необходимо за изпълнението на функциите му. 

Чл.13. Дружеството се задължава да създаде условия и да не препятства изпълнението на 

дейностите посочени в чл.6 от този договор. 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.14. Договорът се прекратява: 

1. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма. 

2. При откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация на Дружеството. 

3. При невиновна невъзможност за изпълнение на договора от страна на Управителя. 

4. Едностранно от Дружеството – с двумесечно писмено предизвестие при виновно 

неизпълнение на задълженията по този договор от страна на Управителя; 

5. Едностранно от Управителя – с едномесечно писмено предизвестие при неизпълнение на 

задълженията от страна на Дружеството по този договор. 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.15. Договорът влиза в сила от вписването на Управителя в Търговския регистър. 

Чл.16. Договорът може да бъде изменян и допълван само по взаимно съгласие на страните, 

изразено в писмена форма. 

Чл.17. Всички спорове във връзка с изпълнението на настоящия договор се решават от 

страните по пътя на преговорите, при зачитане на взаимните им интереси. В случай, че това е 



невъзможно, спорът се решава от АС при БТПП по реда на неговия правилник. 

Договорът е изготвен и подписан в два еднообразни екземпляра – за всяка от страните. 

За ДРУЖЕСТВОТО: .........................................   /Джансевер Билгин/ 

УПРАВИТЕЛ:.........................................    /Берна Гюрселова/ 

 


