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НАРЕДБА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА
ОБЩИНАТА В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА И ЗА
УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА
ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.1. С настоящата наредба се уреждат процедури по:
1. Упражняване на правата на собственост на общината в дружества с общинско участие;
2. Участието на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала на други
дружества;
3. Учредяване, преобразуване и прекратяване на еднолични търговски дружества с общинско
участие в капитала;
4. Възлагането на управлението и контрола и съдържанието на договорите, съставът и
компетенциите на органите за управление и контрол, редът за определяне на представителите на
общината в органите за управление и контрол, техните права и задължения, възнаграждението и
отговорността при неизпълнение на задълженията;
5. Правилата за сключване на договори за управление и разпореждане с дълготрайни активи и за
задължително застраховане на имуществото;
6. Участието на общината в граждански дружества и сключване на договори за съвместна
дейност.
Чл. 2. (1) Общината може да осъществява стопанска дейност чрез:
1. търговски дружества с общинско участие в капитала;
2. граждански дружества по смисъла на Закона за задълженията и договорите;
3. общината може да осъществява самостоятелно стопанска дейност чрез общински
предприятия, създадени по реда на Закона за общинската собственост.
(2) Общината може да участва в осъществяването на различните форми стопанска дейност със
свободни парични средства, с изключение на целевите субсидии от държавния бюджет, както и с
имоти и вещи или вещни права.
(3) Общината може да участва само в такива форми на стопанска дейност, в които отговорността
й не надвишава размера на дяловото й участие. Общината не може да участва в търговски
дружества като неограничено отговорен съдружник.
Чл.3.(1) Търговски дружества, в които Община Полски Тръмбеш е едоличен собственик на
капитала са създадените по реда на Търговския закон еднолични дружества с ограничена
отговорност или еднолични акционерни дружества, в които общината е внесла като непарична
вноска имоти и вещи - частна общинска собственост или е предоставила средства за формиране
на техния капитал.
(2) Търговски дружества с общинско участие в капитала са дружествата, в които общината
участва с непарична вноска или с финансови средства при формирането на капитала наред с
други участници в капитала на тези дружества.

Чл.4. (1) Дружествата по тази Наредба са юридически лица, чиято дейност се основава на
Търговския закон, другите нормативни актове в Република България и решенията на Общински
съвет Полски Тръмбеш.
(2) Общинският съвет упражнява правото на собственост на общината в търговските дружества, в
които Община Полски Тръмбеш е едоличен собственик на капитала и в търговските дружества с
общинско участие в капитала при условията, по реда и чрез органите, посочени в тази наредба.
ГЛАВА ВТОРА
УЧАСТИЕ НА ОБЩИНАТА В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
РАЗДЕЛ I
ОБРАЗУВАНЕ , ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, В
КОИТО ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Е ЕДНОЛИЧЕН СОСТВЕНИК НА КАПИТАЛА
Чл. 5. Общинския съвет взема решение за образува, преобразува и прекратява общинските
еднолични дружества в съответствие с Търговския закон.
Чл. 6. Общинският съвет, при вземане на решение за учредяване на търговско дружество, или за
участие в търговско дружество задължително се ръководи от:
1. защитата на обществения интерес;
2. уреждане правата и задълженията на представителите на общината в органите на управление
на дружеството;
3. икономическа полза за общината;
4. разширяване и/или увеличаване на собствените приходи в общинския бюджет;
Чл.7. Решение по чл.6 общинският съвет взема въз основа на предложение на кмета на общината
или на общински съветници, след оценка на неговата ефективност и целесъобразност.
Чл. 8. С решението за образуване на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност
Общинският съвет определя и приема:
1. фирмата, седалището и адреса на управление на дружеството;
2. предмета на дейност на дружеството и срока на действие;
3. размера на капитала на дружеството, броя на дяловете, размера/номинална стойност на един
дял. Когато при учредяването не е внесен целият размер на капитала в учредителният акт се
определят сроковете и условията за внасянето. Срокът за довнасяне на целия размер на капитала
не може да бъде по-дълъг от две години от вписване на дружеството;
4. управлението, начина на представителство и управител, размера на тяхното възнаграждение;
5. учредителният акт на дружеството с ограничена отговорност;
6. други условия във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството.
Чл.9. (1) Общината може да внася свободни имоти и вещи или вещни права върху имоти, частна
общинска собственост, като непарична вноска в капитала на еднолично търговско дружество, след
решение на общинския съвет, прието с мнозинство от две трети от общия брой на общинските
съветници.
(2) Предложението трябва да съдържа пълно описание на непаричната вноска и обосновка на
необходимостта и/или целесъобразността от внасянето й в търговското дружество.
(3) Оценката и внасянето на непаричната вноска се извършват при условията и по реда на
Търговския закон.
(4) Оценката по ал. 3 се приема от общинския съвет с мнозинство от две трети от общия брой на
общинските съветници. В случай, че оценката не бъде приета вносителят, може да участвува в
дружеството с парична вноска или да откаже да участвува в дружеството.
Чл.10. (1) Капиталът на едноличните търговски дружества с общинско участие може да се
намалява със стойността на имоти и вещи или вещни права, които са внесени като непарична
вноска в капитала им, въз основа на решение на общинския съвет.
(2) Имотите и вещите, със стойността на които е намален капиталът на едноличните търговски
дружества с общинско участие, придобиват статут на частна общинска собственост от влизането
в сила на решението по ал. 1 и се управляват по ред, определен от общинския съвет.
Чл.11. При преобразуването на общинското предприятие в капитала на дружеството се записват
всички дълготрайни активи на предприятието, посочени в баланса.

Чл.12. С решението за образуване на еднолично акционерно дружество общинският съвет
определя и приема:
1. фирмата, седалището и адреса на управление на дружеството;
2. предмет на дейност на дружеството;
3. устава на дружеството и срока, ако има такъв;
4. размера на капитала, вида и броя на акциите, правата за отделните класове акции, особените
условия за тяхното прехвърляне, ако има такива, както и номиналната стойност на отделната
акция; както и размера на разноските по учредяването;
5. вида и стойността на непаричните вноски, ако има такива, лицата които ги извършват, броя и
номиналната стойност на акциите, които ще им бъдат дадени;
6. съвет на директорите, съответно надзорен съвет и управителен съвет /до провеждане на
конкурс/, размера на тяхното възнаграждение;
7. начин на свикване на Общото събрание;
8. други условия във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството.
Чл.13 (1) Търговските дружества с общинско участие в капитала могат да се преобразуват чрез
вливане, сливане, разделяне, и отделяне на еднолично търговско дружество, както и чрез промяна
на правната форма. При всички форми на преобразуване преобразуващите се, приемащите и
новоучредените дружества (участващите в преобразуването дружества) могат да бъдат от
различен вид, доколкото закон не предвижда друго.
(2) Преобразуването на общински предприятия в еднолични търговски дружества с общинско
участие се извършва с решение на общинския съвет, по стопанска, финансова, или обществена
целесъобразност, или когато закон предвижда това, съгласно правилата, предвидени в
Търговския закон.
Чл.14. С решението по чл.13, ал.2 общинският съвет определя вида на преобразуването и
одобрява договора или плана за преобразуване, освен ако закон не изисква друго. С решението за
преобразуване чрез промяна на правната форма се приема и учредителния акт на новоучреденото
дружество, избира се управител, респективно председател на съвета на директорите.
Чл. 15. (1) Прекратяването на едноличните търговски дружества с общинско участие се извършва
с решение на общинския съвет. Решението за прекратяване на еднолични търговски дружества с
общинско участие в капитала се взема от общинския съвет по стопанска, финансова или
обществена целесъобразност, или когато закон предвижда това.
Чл. 16. Решенията по член 13, 14 и 15 от настоящата наредба се приемат с поименно гласуване,
което се отразява в протокола от заседанието, с мнозинство повече от половината от общия брой
на съветниците.

РАЗДЕЛ ІІ
УЧАСТИЕ НА ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В
КАПИТАЛА В ДРУГИ ДРУЖЕСТВА
Чл. 17. Едноличните търговски дружества с общинско участие могат да участват в други
търговски дружества чрез придобиване на дялове или акции от вече съществуващи дружества,
или съвместно с други правни субекти да учредяват търговски дружества, или да учредяват
еднолични търговски дружества, в които те са единствен собственик на капитала, след решение
на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските
съветници.
Чл. 18. Решенията по чл. 17 се вземат от общинския съвет, по предложение на управителя,
респективно съвета на директорите на едноличното търговско дружество с общинско участие.
Чл. 19. Предложението на управителя, респективно на съвета на директорите трябва да съдържа
обосновка на необходимостта и/ или целесъобразността от участието на едноличното търговско
дружество с общинско участие в друго търговско дружество.
Чл.20. (1) Едноличните търговски дружества с общинско участие може да учредяват или да
участват в търговски дружества, чийто капитал не е изцяло тяхна собственост, само когато
останалите съдружници/акционери са определени по реда на чл. 33-39 от Закона за публичночастното партньорство. За устава/дружествения договор на тези търговски дружества се прилага
чл.52, ал. 2 от Закона за публично-частното партньорство.

(2) Алинеи 1 не се прилага:
1. когато съдружници/акционери са държавата, друга община или публичноправна организация;
2. когато съдружниците/акционерите са определени след процедура за приватизация, за
предоставяне на концесия или друга процедура, определена със закон;
3. за публичните акционерни дружества;
4. за дружествата, учредени в изпълнение на международен договор или междуправителствено
споразумение.
Чл. 21. Едноличните търговски дружества с общинско участие не могат да участват в други
търговски дружества с непарична вноска, с изключение на еднолични търговски дружества, в
които те са единствен собственик на капитала.
РАЗДЕЛ III
ОРГАНИ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ОБЩИНАТА
Е ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА
Чл. 22 (1) Органи на управление на еднолични търговски дружества с общинско участие са:
1. при ЕООД:
а) Общо събрание - Общинският съвет като едноличен собственик на капитала;
б) Управител /и/ на ЕООД.
2. при ЕАД:
а) Общо събрание - Общинският съвет като едноличен собственик на капитала;
б) Съвет на директорите на ЕАД /при едностепенна система / или Надзорен съвет и Управителен
съвет / при двустепенна система /.
(2) Членовете на органите за управление се избират от общинския съвет.
(3) Общинският съвет осъществява контрол върху дейността на органите на управление на
едноличните търговски дружества с общинско участие.
РАЗДЕЛ IV
УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ
ДРУЖЕСТВА
Чл. 23. (1) Общинският съвет, упражняващ правата на общината като едноличен собственик на
капитала на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност, взема решения
относно:
1. приемане, изменяне и допълване учредителния акт на дружеството;
2. образуване, преобразуване и прекратяване на дружеството;
3. увеличаване или намаляване на капитала;
4. приемане анализ на стопанската дейност, годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството; разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
5. утвърждаване инвестиционната програма на дружеството;
6. избиране на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от
отговорност;
7. откриване или закриване на клонове;
8. участие в други търговски дружества;
9. придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
10. предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначаване
представител за водене на процеси срещу тях;
11. допълнителни парични вноски;
12. придобиване или разпореждане с дялове, собственост на дружеството в други дружества;
13. банково кредитиране на дружеството и съответното обезпечаване чрез залог или ипотека
върху дълготрайните му активи;
14. назначаване ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на
несъстоятелност;

15. по други въпроси, предоставени в неговата компетентност от нормативен акт, или от
учредителния акт на дружеството.
(2) Общинският съвет може да взема решения по всеки друг въпрос, отнасящ се до управление на
дружеството.
(3) Предложения за вземане на решения по ал.1 и ал.2 до Общински съвет Полски Тръмбеш могат
да правят кметът на общината, общинските съветници, управителите на търговските дружества.
Чл. 24. (1) Общинският съвет, упражняващ правата на общината като едноличен собственик на
капитала на общинските еднолични акционерни дружества, взема решение относно:
1. приемане, изменение и допълване устава на дружеството;
2. увеличаване или намаляване капитала на дружеството;
3. образуване, преобразуване и прекратяване на дружеството;
4. избиране и освобождаване на членовете на съвета на директорите, съответно надзорния и
управителния съвет и определяне на възнаграждението им;
5. назначаване и освобождаване дипломирани експерт-счетоводители за проверка на годишния
счетоводен отчет;
6. приемане на годишния счетоводен отчет, след проверка по предходната точка;
7. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите, членовете на надзорния
и на управителния съвет;
8. издаването на акции и облигации;
9. придобиването или отчуждаването на недвижими имоти и вещни права върху тях;
10. участие на дружеството в други търговски или граждански дружества;
11. банково кредитиране на дружеството и съответното обезпечаване чрез залог или ипотека
върху дълготрайните му активи;
12. назначаване ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на
несъстоятелност;
13. по други въпроси, предоставени в неговата компетентност от нормативен акт, или от
учредителния акт на дружеството.
(2) Общинският съвет може да взема решения по всеки друг въпрос, отнасящ се до управление на
дружеството.
(3) Предложения за вземане на решения по ал.1 и ал.2 до Общински съвет Полски Тръмбеш могат
да правят кметът на общината, общинските съветници, органите на управление на търговските
дружества.
Чл.25. Община Полски Тръмбеш като едноличен собственик на капитала в търговските
дружества има право:
1. да участва в разпределението на печалбата на дружествата;
2. да изисква предоставянето и разработването на всякакъв вид информация, свързана с
дейността на дружествата;
3. да има чрез упълномощени от общинския съвет и кмета на общината лица със свободен
достъп до всички работни места, до финансовите и други документи, свързани с дейността на
дружествата;
4. да следи и контролира изпълнението на поетите задължения от управителите или
управителните органи в съответствие с техните правомощия, действащото законодателство и
решенията на общинския съвет;
5. да одобрява стратегически програми за развитието на дружествата и внася допълнения и
изменения в утвърдените разчетни показатели, във връзка с изменение на условията, при които те
са съставени, или други съществени причини;
6. да определя срокове в рамките на които управителите или управителните органи да
предприемат мерки за отстраняване на недостатъци в работата;
7. на ликвидационен дял.
Чл. 26. (1) Управлението на общинските еднолични търговски дружества се възлага с договор за
управление. Договорът за управление за всяко дружество се одобрява от общинския съвет.
Договорът се сключва между кмета на общината, упълномощен за това от общинския съвет и
управителя, съответно членовете на съвета на директорите, на надзорния съвет и на управителния
съвет.
(2) Договорът се сключва за срок до 3 /три/ години.
(3) Договорът с управителя на дружеството може да бъде удължен за срок до 3 /три/ години с
анекс подписан от кмета на общината след решение на общинсикя съвет.

Чл. 27. (1) В договора за управление или за контрол се определят:
1. правата и задълженията на страните;
2. размерът на възнаграждението и начина на плащането му;
3. отговорността на страните при неизпълнение на договора;
4. основанията за прекратяване на договора;
5. други условия.
(2) В договора за управление с членовете на съвета на директорите, съответно на надзорния и на
управителния съвет, се посочват видът и размерът на гаранцията по чл. 240 от Търговския закон,
която те дават за своето управление.
(З) Дадената гаранция се връща след прекратяването на договора за управление и след решение
за освобождаване от отговорност.
Чл.28.(1) Не могат да бъдат управители, заместник управители, директори, заместник директори,
членове на съвета на директорите и членове на надзорните, управителните и контролни съвети
лица, които:
1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;
2. участват в събирателни, командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. заемат длъжност в ръководни органи на други дружества;
4. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материалноотчетническа длъжност до изтичането на срока на наказанието;
5. са управители, контрольори, членове на изпълнителни или контролни органи на друго
общинско еднолично търговско дружество;
6. са съпрузи или роднини до трета степен по права или съребрена линия, включително по
сватовство на друг член на управителния орган на дружеството;
7. не отговарят на изискванията на Търговския закон и другите нормативни актове на Република
България;
8. са общински съветници; кмет на община; кметови на кметства; държавни служители или
работещи по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация;
9. са обявени в несъстоятелност, или лице, което е било управител, член на управителен или
контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години,
предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали
неудовлетворени кредитори.
(2) Ограниченията по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се прилагат когато се извършва дейност сходна с тази на
дружеството.
Чл. 29. (1) Оперативният контрол върху работата на дружеството и управителя, респ. съвета на
директорите /опазването на имуществото и финансовите резултати на дружеството, изпълнение
на бизнес програмата и др. /се извършва от контролна комисия, или контрольор, избрани от
Общинския съвет.
(2) За работата си комисията /контрольора /съставя доклад, за който информира общинския съвет
и кмета на общината.
(3) Възнагражденията на контрольора се определят от общинския съвет.
(4) При предоставяне на финансова помощ на общинските търговски дружества общинския съвет
избира контрольор, с който се сключва договор за контрол за целия период на субсидиране.
Чл. 30. Не могат да бъдат контрольори лица, които са:
1. управители, техни заместници и наетите лица в дружеството;
2. лишени с присъда или административно наказание от правото да заемат материално-отчетна
длъжност до изтичане срока на наказанието;
3. съпрузи и роднини по права и съребрена линия до трета степен, включително и по сватовство
с управителите и с членовете на ръководните органи на дружеството;
4. били членове на изпълнителни или контролни органи, или неограничено отговорни
съдружници в друго търговско дружество с общинско участие, когато то е прекратено поради
несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
5. управители или членове на изпълнителни или контролни органи на друго общинско или
държавно еднолично търговско дружество;
6. общински съветници.
Чл.31.(1) Договорът за управление на еднолично общинско дружество с ограничена отговорност
се сключва въз основа на конкурс проведен по реда и условията на този раздел от Наредбата.

(2) Разпоредбите на предходната алинея не се прилагат, когато кметът на общината назначава
временно изпълняващ длъжността управител, след решение на общинския съвет в следните
случаи:
- при предсрочно прекратяване на договора за управление;
- при изтекъл срок на договора.
(3) В срок до 3 месеца от назначаването на временно изпълняващ длъжността управител, се
обявява конкурс за възлагане на управлението на търговското дружество.
(4) Когато се образува ново дружество договорът за управление се сключва с определен от
общинския съвет временно изпълняващ длъжността управител, със срок до определяне на
управител след провеждане на конкурс и решение на общински съвет.
Чл. 32.(1) Конкурсът се открива с решение на общинския съвет, което съдържа:
1. предмета на конкурса;
2. минимални и специфични изисквания към кандидатите;
3. реда и условията за провеждане на конкурса и критерии за оценка на кандидатите;
4. необходимите документи, мястото и срока, в който да бъдат подадени.
(2) С решението по ал. 1, общинският съвет определя комисия за организиране и провеждане на
конкурса и определя нейния председател. В състава на комисиите може да се включват изявени
специалисти в областта на предмета на дейност на дружеството.
(3) За участие в конкурса кандидатите представят своя бизнес програма за развитие на
дружеството.
(4) Конкурсът се обявява в един местен вестник и в официалната Интернет страница на
общината, като обявата предхожда провеждането му с не по-малко от тридесет календарни дни.
Чл. 33. (1) Комисията по провеждане на конкурса:
1. организира приема на документите, подготовката и провеждането на конкурса;
2. разглежда постъпилите заявления, оценява представените от кандидатите бизнес-програми за
управлението на дружеството и провежда интервю с кандидатите;
3. класира участниците в конкурса и представя протокол за резултатите на кмета на общината.
(2) Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от половината от броя на
присъстващите членове.
(3) За заседанията на комисията се води протокол, в който се съдържат взетите решения и който
се подписва от всички присъстващи на заседанието членове.
(4) Конкурсът се провежда, ако присъстват председателя и поне половината от останалите
членове на комисията, дори ако се е явил само един кандидат. Когато няма подадени заявления за
участие в конкурса или няма допуснати кандидати, комисията предлага да се удължи срока за
подаване на заявленията с 15 дни и кмета следва да публикува обява за удължаването в един
местен вестник и на официалната Интернет страница на общината. В случай, че отново няма
подадени заявления за участие или няма допуснати кандидати общинският съвет прекратява
процедурата и взема съответното решение.
Чл.34.(1) В тридневен срок от провеждането на конкурса, комисията представя на кмета
протокол за резултатите от проведения конкурс.
(2) Кметът внася в общински съвет мотивирано предложение за одобрение на управител на
търговско дружество.
(3) Общинският съвет на първото си заседание след провеждане на конкурса одобрява управител
на общинско еднолично дружество с ограничена отговорност.
Чл.35. В двуседмичен срок от приемане на решението на общинския съвет по чл.34, ал.3, кметът
сключва договор за възлагане на управлението на съответното еднолично търговско дружество с
ограничена отговорност с общинско имущество.
Чл. 36. (1) Договорите с управителите, контрольорите, членовете на съветите на директорите се
прекратяват с изтичане срока на договора, както и предсрочно:
1. по взаимно съгласие на страните;
2. по искане на лицето с предизвестие не по-малко от 3 месеца;
3. при решение на общинския съвет с предизвестие от 1 месец;
4. при преобразуване, приватизация или прекратяване на общинското еднолично търговско
дружество;
5. в случай на смърт или при поставяне под запрещение, както и при невъзможност за изпълнение
на задълженията си за повече от 6 месеца;

6. при възникване на някое от обстоятелствата, обуславящо забрана или ограничение за лицето за
изпълнение на съответните функции, съгласно чл.28;
7. при други условия, посочени в договора.
(2) Договорите с управителите могат да бъдат прекратени преди изтичането на срока с решение
на общинския съвет, без предизвестие:
1. при неизпълнение на бизнес програмата;
2. при констатирано нарушение на закона, извършено при или по повод изпълнението на
задълженията по договора или при нарушаване на настоящата наредба;
3. при извършване на действия или бездействие на лицето, довели до влошаване на финансовите
резултати на дружеството или от които са произтекли щети за него;
4. при неизпълнение на решения на общински съвет;
5. в други случаи определени със закон.
(3) При прекратяване договора за управление, общинският съвет назначава временно изпълняващ
длъжността управител до датата на вписване в търговския регистър на новоизбрания управител.
(4) Договорите с контрольорите могат да бъдат прекратени преди изтичането на срока без
предизвестие с решение на общинския съвет, при условията на ал. 2, т. 2, 3, 4 и 5.
Чл.37. (1) Общински съвет взема решение за прекратяване на общинските еднолични търговски
дружества. Общинският съвет взема решение за назначаване на ликвидатор, както и одобрява
договора с него.
(2) Не могат да бъдат назначавани за ликвидатори лица, които са лишени с присъда или с
административно наказание от правото да заемат материално-отчетна длъжност.
(3) В договора с ликвидаторите се определят:
1. правата и задълженията на страните;
2. размерът на възнаграждението и начинът на плащането му;
3. отговорността на страните при неизпълнение на договора;
4. срокът за приключване на работата;
5. други условия.
(4) След решението на общинския съвет договорите с ликвидаторите се сключват от кмета на
общината.
(5) Ликвидаторите са длъжни да довършат текущите сделки, да съберат вземанията, да превърнат
останалото имущество в пари и да удовлетворят кредиторите. Те могат да сключват нови сделки
само ако това се налага от ликвидацията.
(6) Ликвидаторите могат по съгласие със съдружниците, съответно с акционерите и кредиторите,
да им прехвърлят отделни обекти от ликвидационното имущество, ако с това не се увреждат
правата на останалите съдружници, акционери и кредитори.
(7) Ликвидаторите са длъжни да предоставят на Община Полски Тръмбеш информация относно
целия процес на ликвидация на дружеството.
(8) Ликвидаторите на общинските дружества представят ежегодно финансови отчети и доклади
за дейността си пред общинския съвет.
(9) При необходимост от удължаване срока на ликвидация ликвидаторът внася предложение в
Общински съвет Полски Тръмбеш в който са мотивирани причините за удължаване на срока на
ликвидацията и мерките, които да бъдат предприети за финализиране на същата и заличаване на
дружеството от търговския регистър.
(10) Останалите след заличаване на дружеството от търговския регистър дълготрайни материални
активи се предават с приемно-предавателен протокол на Община Полски Тръмбеш.
(11) Ликвидаторите носят същата отговорност за дейността си по ликвидацията както
управителите и другите изпълнителни органи на търговските дружества.
РАЗДЕЛ V
ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ В
ОБЩИНСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
Чл.38. Възнагражденията на членовете на изпълнителните и контролните органи на общинските
еднолични търговски дружества, се определят от общински съвет, съобразно поетите задължения
и отговорности.

Чл.39. (1) Заплатата на управителя е за сметка на средствата за работна заплата на дружеството.
(2) Възнагражденията на управителите на търговските дружества се определят в размер до
3 /три/ средни работни заплати за съответното търговско дружество, съобразно поставените и
изпълнени ангажименти, одобрената бизнес-програма, и договора за управление, като
задължително се обвързват с фактическите резултати по утвърдените конкретни показатели и
инвестиционната програма на дружеството.
(3) Редът за определяне на възнагражденията на управителите, изпълнителните и контролни
органи на едноличните търговски дружество с общинско участие в капитала не се прилага за
лечебните заведения, създадени по реда на Глава тринадесета, раздел едно от Закона за
лечебните заведения. Тези възнаграждения се определят с подзаконови нормативни актове по
прилагането на Закона за лечебните заведения.
(4) Възнагражденията на управителите на общинските търговски дружества се обвързват с
резултатите от дейността на съответното дружество, както следва:
1. при положителен годишен финансов резултат /печалба/, след изплащане на дължимите данъци
и при условие, че дружеството няма неразплатени задължения, Общинският съвет може да вземе
решение управителите да получат към посочената в договора за управление годишна заплата,
допълнително премия в размер до 5 % от годишната печалба. Допълнителното възнаграждение е
за сметка на балансовата печалба на дружеството.
2. при реализиране на годишна счетоводна загуба и при нарастване на счетоводната загуба
спрямо предходната година, Общинският съвет може да намали до 20% възнаграждението на
управителя за следващата една година, но не по-малко от минималната работна заплата.
РАЗДЕЛ VІ
ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА
ОБЩИНСКИТЕ ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
Чл. 40. Управителят или съветите на директорите са длъжни да:
1.създават условия за развитие на дружеството и социално развитие на колектива в дружеството
и подобряване условията на труд;
2. уведомяват в писмена форма общинския съвет и кмета на общината за всички обстоятелства
от съществено значение за дружеството;
3. разработват, организират изпълнението и отчитат годишна бизнес-програма за дейността и
развитие на дружеството за периода на действие на договора му за управление;
4. разработват и предоставят всякакъв вид информация и документация, свързани с дейността на
дружеството по искане на общинския съвет, кмета на общината или упълномощени от него лица.
Чл.41. Органите на управление и контрол на общинските еднолични търговски дружества
представят на общинския съвет и кмета на общината писмени тримесечни отчети и след
приключване на финансовата година представят на общинския съвет и кмета на община писмени
годишни финансови отчети за работата си – счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите
и анализи към тях, изготвени в съответствие със закона за счетоводството и приложимите
счетоводни стандарти, за резултатите от изпълнение на бизнес програмата на дружеството, за
финансовото и икономическо състояние на дружеството, определяне на възнагражденията на
управителите, в зависимост от финансовите показатели на дружеството, за съществуващите
проблеми и мерки за тяхното решаване.
Чл. 42. (1) Годишният счетоводен отчет на дружеството се представя в общината, придружен от
обяснителна записка и доклад до 30 април след отчетната година. Заедно с годишния счетоводен
отчет управителите или съветите на директорите представят и доклад за актуалното към момента
състояние, тенденции и проблеми на дружеството.
(2) При предоставяне на годишните финансови отчети на дружеството с данни за отрицателни
резултати управителите или съветите на директорите представят за одобрение пред Общински
съвет Полски Тръмбеш оздравителен план за развитие.
Чл.43. При приемане на годишните финансови отчети на едноличните общински търговски
дружества, общинският съвет определя и размера на дивидента, който съответното търговско
дружество следва да отчисли от балансовата печалба по годишния счетоводен отчет и внесе в
общината. Дивидентът за общината се отчислява от печалбата след данъчно облагане в
съответствие с Търговския закон, Закона за счетоводството, уставите и учредителните актове на
търговските дружества и размера на общинското участие. По решение на общинския съвет

печалбата на едноличните търговски дружества, може да остане на разположение на съответното
дружество.
Чл.44. Търговските дружества, в чийто капитал има общинско участие, отчисляват дивидент за
съдружниците (акционерите) от печалбата след данъчно облагане, установена в годишния
счетоводен отчет, по решение на общото събрание на дружеството в съответствие с Търговския
закон и Закона за счетоводството.
Чл.45. При преобразуване по реда на глава шестнадесета от Търговския закон, както и когато
след приватизационна сделка общинското участие се намалява в рамките на текущия отчетен
период, дължимият дивидент за общината се определя в зависимост от разпоредбите за
определяне на дивидента за общината за периода преди и след преобразуването или
приватизационната сделка.
Чл.46. Дължимият на общината дивидент се внася в местният бюджет по сметка на Община
Полски Тръмбеш в срок до 30 май на следващата година.
Чл.47. (1) Загубата на търговските дружества се покрива, както следва:
1. от неразпределената печалба от минали години;
2. от резервите на дружеството;
3. за сметка на допълнителния капитал;
4. чрез намаляване на основния капитал на дружеството.
(2) Загубата по реда на ал.1, т.1, 2 и 3 се покрива с решение на управителя или съвета на
директорите, след писмено съгласие на общинския съвет.
(3) Загубата по реда на ал.1, т.4 може да се покрива:
1. с решение на общото събрание на съдружниците или акционерите на търговските дружества с
общинско участие, след писмено съгласие на общинския съвет;
2. с решение на общинския съвет за едноличните общински търговски дружества.
РАЗДЕЛ VІІ
УЧАСТИЕ НА ОБЩИНАТА В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ОБЩИНА ПОЛСКИ
ТРЪМБЕШ НЕ Е ЕДНОЛИЧЕН СОСТВЕНИК НА КАПИТАЛА
Чл.48.(1) Общината може да учредява или да участва в търговски дружества, чийто капитал не е
изцяло общинска собственост, чрез придобиване на дялове или акции от вече съществуващи
дружества, или съвместно с други правни субекти да учредява търговски дружества, само когато
останалите съдружници / акционери са определени по реда на чл. 33-39 от Закона за публичночастното партньорство.
(2) Алинея 1 не се прилага:
1. когато съдружници/акционери са държавата, друга община или публичноправна организация;
2.когато съдружниците/акционерите са определени след процедура за приватизация, за
предоставяне на концесия или друга процедура, определена със закон;
3. за публичните акционерни дружества;
4. за дружествата, учредени в изпълнение на международен договор или междуправителствено
споразумение.
Чл.49.(1) Процедурата за определяне на частен съдружник/ акционер, по чл.48, ал. 1 включва:
1.приемане на решение за откриване на процедура за определяне на частен съдружник/ акционер;
2. провеждане на процедура за определяне на частен съдружник/ акционер;
3. приемане на решение за определяне на частен съдружник/ акционер, съответно решение за
прекратяване на процедурата.
(2) Решенията по ал. 1, т. 1 и 3 се приемат от общинския съвет по предложение на кмета на
общината - за общински търговски дружества и дружества на общински публичноправни
организации.
(3) Когато в дружествата участват повече от един публичен съдружник / акционер, решенията по
ал. 1 се приемат от оправомощения орган на всеки публичен частен съдружник/ акционер.
(4) Процедурата за определяне на частен съдружник/ акционер се провежда по реда на чл. 33-39
от Закона за публично-частното партньорство.
(5) Решението за определяне на частен съдружник/ акционер се взема от общинския съвет
съгласно чл.39 от Закона за публично-частното партньорство.
Чл.50. В случаите по чл.48, ал.2 общинският съвет взема решение за участие на общината в
търговски дружества, чийто капитал не е изцяло общинска собственост, във основа на

предложение на кмета на общината или на общински съветници, след оценка на неговата
ефективност и целесъобразност.
Чл.51.(1) С решението по чл.49, ал.5 и чл.50 общинският съвет определя и дяловото участие на
общината, приема устава/дружествения договор на дружеството и избира представителите на
общината в органите на управление на търговските дружества. Със същото решение могат да се
поставят и други условия за участието на общината в търговските дружества.
Чл.52.(1) Когато общината не е едноличен собственик на капитала на търговското дружество и
другият съдружник/акционер не е държавата, друга община или публичноправна организация за
устава/дружествения договор на тези търговски дружества се прилага чл. 52, ал. 2 от Закона за
публично-частното партньорство.
(2) Общината, независимо от дяловото участие в капитала на публично-частното дружество, има
блокираща квота при вземането на решения за:
1. изменение на устава или на дружествения договор;
2. увеличаване и намаляване на капитала;
3. сключване на сделките по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон;
4. извършване на разпоредителни сделки с имущество - предмет на непарична вноска на
публичния съдружник;
5. преобразуване и прекратяване на дружеството.
Чл. 53.(1) Капиталът на търговски дружества, в които общината има участие се образува от
парични и непарични вноски. Решенията за участие на Община Полски Тръмбеш като съдружник
или акционер в търговски дружества с парични или непарични вноски се вземат от общинския
съвет.
(2) Когато общината не е едноличен собственик на капитала на търговското дружество и другият
съдружник/акционер не е държавата, друга община или публичноправна организация, непарична
вноска в капитала се извършва само когато останалите съдружници/акционери са определени по
реда на чл. 33-39 от Закона за публично-частното партньорство.
(3) Решението по ал.1 за участие с непарична вноска, съдържа пълно описание на непаричната
вноска и се взема с мнозинство от две трети от общия брой на общинските съветници.
(4) Непаричната вноска на общината се оценява от 3 независими вещи лица, назначени от
длъжностното лице по регистрация към Агенцията по вписванията по реда на чл. 72 от ТЗ.
(5) Оценката, направена по реда на ал.4 се приема с решение на общинския съвет, прието с
мнозинство от две трети от общия брой на общинските съветници.
(6) Ако общинският съвет не приеме оценката на непаричната вноска, може да вземе решение за
участие на общината с парична вноска или да откаже участие в дружеството.
(7) За непаричната вноска се прилагат и правилата на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон.
РАЗДЕЛ VІІІ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, В
КОИТО ОБЩИНАТА Е СЪДРУЖНИК ИЛИ АКЦИОНЕР
Чл. 54(1) Органите за управление на търговските дружества, в които общината е съдружник или
акционер, се формират по условията и реда на Търговския закон.
(2) Общинският съвет определя представител на общината в общото събрание на търговските
дружества, в които общината е съдружник или акционер, с решение взето с мнозинство повече от
половината от общия брой на общинските съветници.
Чл.55.(1) В търговските дружества с ограничена отговорност, в които общината е съдружник,
общинският съвет упълномощава лице, което да упражнява правата на общината в общото
събрание на дружеството.
(2) В търговските дружества, в които общината е акционер, общинският съвет упълномощава
лице/а, което/които да упражнява/т правата на общината в общото събрание на акционерите.
(3) Представителите на общината в смесените дружества с общинско участие внасят информация
за годишните икономическите резултати и финансовите състояния на дружествата пред
общинския съвет.
(4) В акционерните дружества, в които общината притежава над 50% от акциите, изпълнителният
директор и поне един от членовете на съвета на директорите и надзорните съвети се предлагат от
кмета на общината.

Чл.56.(1) В търговските дружества с ограничена отговорност, в които общината е съдружник,
упълномощените да представляват общината в общото събрание на съдружниците вземат
предварително съгласие на общинския съвет при изразяване на становище по следните въпроси:
1. изменение и допълнение на дружествения договор;
2. приемане или изключване на съдружник, даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на
нов член или на друг съдружник;
3. намаляване или увеличаване капитала на дружеството;
4. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
5. решения за допълнителни парични вноски;
6. решения за участие в други дружества;
7. преобразуване и прекратяване на дружеството;
8. избиране на управител и освобождаването му от отговорност;
9. решение за допълнителни парични вноски;
10. решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
11.обезпечения в полза на трети лица;
12.сключване на договори за кредитиране на трети лица;
13.учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството;
14. приемане на годишния отчет и баланса, разпределяне на печалбата и изплащане на дивидент.
(2) Когато се прехвърля дял, собственост на общината или се увеличава (намалява) процентното
дялово участие на общината в съответното дружество, кметът внася предложение за решение от
общинския съвет.
Чл.57.(1) В търговските дружества, в които общината е акционер, упълномощените да
представляват общината в общото събрание на акционерите, вземат предварително съгласие на
общинския съвет при изразяване на становище по следните въпроси :
1. изменение или допълване устава на дружеството;
2. намаляване или увеличаване капитала на дружеството;
3. преобразуване и прекратяване на дружеството;
4. определяне на ръководни органи на дружеството;
5. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
6. одобряване на годишния финансов отчет, разпределяне на печалбата и изплащане на дивидент;
7. избиране и освобождаване на членовете на съвета на директорите, съответно на надзорен съвет
и освобождаването им от отговорност;
8. обезпечения в полза на трети лица;
9. сключване на договори за кредитиране на трети лица;
10. учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството.
(2) Когато се прехвърлят акции, собственост на общината или се увеличава (намалява)
процентното участие на общината в съответното дружество, кметът внася предложение за
решение от общинския съвет.
Чл.58. При вземане на решения от общинския съвет, касаещи участието на общината в
търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер представителите на
общината предприемат действия за запознаване на общото събрание на дружествата с решенията
на общинския съвет.
Чл.59 В десетдневен срок след провеждане на Общите събрания на търговските дружества,
представителите на общината предоставят в общински съвет и на кмета на общината отчет за
участието си в общото събрание, протокол от заседанието на събранието, както и всички
материали получени във връзка със заседанието.
РАЗДЕЛ ІХ
ПРАВИЛА ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С
ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ. ЗАСТРАХОВАНЕ
Чл.60.(1) Продажба на дълготрайни активи, включени в капитала на еднолични търговски
дружества с общинско участие в капитала се извършва при условията и по реда на Закона за
приватизация и следприватизационен контрол.
(2) Продажбата на дълготрайни активи, собственост, но невключени в капитала на еднолични
търговски дружества с общинско участие в капитала се извършва по решение на общинския
съвет, след провеждане от управителя/изпълнителния директор на дружеството на публичен търг

или публично оповестен конкурс при условията и по реда на Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, освен ако в специален закон не се предвижда
друг ред.
(3) Оценката на дълготрайните активи се възлага от управителя, съответно изпълнителния
директор на дружеството на независим оценител и се одобрява от общинския съвет.
Чл.61.(1) Търговските дружества с общинско участие в капитала могат да отдават под наем
имоти или части от тях, внесени от общината като непарична вноска в капитала им, или да
учредяват ограничени вещни права върху такива имоти, чрез публичен търг или публично
оповестен конкурс по ред, определен в Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, освен ако в специален закон не се предвижда друг ред.
(2) Срокът на договорите за наем и за правото на ползване за тези имоти не може да бъде подълъг от 10 години.
(3) Този ред и срок не се прилагат в случаите на Закона за концесиите и Закона за публичночастното партньорство
(4) Отдаване под наем на дълготрайни материални активи между общинските търговски
дружества може да се извършва и без търг или конкурс след решение на общински съвет.
(5) Отдаване под наем, предоставяне за ползване на дълготрайни материални активи от общински
търговски дружества и сделките по чл.60, ал.2 за нуждите на общината или с организации и
учреждения на бюджетна издръжка може да се извършва без търг или конкурс с решение на
общински съвет.
Чл.62.(1) Органите за управление на търговските дружества упражняват посочените в Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество правомощия на кмета
по отношение на провеждането на търга или конкурса.
(2) Комисията по провеждане на търга се състои от 5 до 7 членове, определя се от
представляващия дружеството, като в нейния състав задължително се включва и юрист.
(3) Договорите се сключват от управителя/представляващия дружеството.
Чл.63. Придобиване на дълготрайни материални активи на стойност над 1 000 лв. невключени в
годишната инвестиционна програма на дружеството става след решение на общинския съвет.
Чл.64.(1) Общинският съвет определя имотите, внесени в капитала на едноличните търговски
дружества с общинско участие в капитала, които подлежат на задължително застраховане по
предложение на управителя/представляващия дружеството. Застрахователните вноски са за
сметка на дружеството.
(2) Управителят на едноличното търговско дружество определя движимите вещи – собственост
на дружеството, които задължително се застраховат.
ГЛАВА ТРЕТА
УЧАСТИЕ НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И СКЛЮЧВАНЕ НА
ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И
ДОГОВОРИТЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Чл.65.(1) За осъществяване на стопанска дейност общината може да участва в граждански
дружества, образувани по реда на Закона за задълженията и договорите.
(2) С договора за гражданско дружество общината съвместно с друго лице или лица обединяват
усилията си за организиране и осъществяване на съвместна стопанска дейност за постигане на
една обща цел.
(3) Инициативата за създаване на гражданско дружество може да бъде на кмета на общината,
общинският съвет, или заинтересовано лице.
Чл.66.(1) Общината и търговските дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала
може да участват в граждански дружества или да сключват договори за съвместна дейност само с
лица, определени по реда на чл. 33-39 от Закона за публично-частното партньорство.
(2) Алинея 1 не се прилага:
1. когато съдружници/акционери са държавата, друга община или публичноправна организация;
2. когато съдружниците/акционерите са определени след процедура за приватизация, за
предоставяне на концесия или друга процедура, определена със закон;
3. за публичните акционерни дружества;

4. за дружествата, учредени в изпълнение на международен договор или междуправителствено
споразумение.
Чл.67.(1) Предложение за учредяване на гражданско дружество с общината може да бъде
отправено от заинтересованите лица до кмета на общината или до общинския съвет.
(2) Предложението на заитересованите лица съдържа:
1. обосновка за целесъобразността на учредяване на гражданското дружество;
2. изложение на инвестиционните намерения;
3. описание на непаричната вноска, в случай че лицето би желало да участва с такава, както и
стойността й;
4. друга информация.
(3) Предложението, направено от заинтересованото лице не носи никакви специални права или
привилегии при избора на частен партньор.
Чл.68.(1) Определянето на частен партньор по реда на чл.33-39 от Закона за публично-частното
партньорство, се извършва чрез провеждане на открита процедура, ограничена процедура,
състезателен диалог или процедура на договаряне с обявление при условията и по реда на Закона
за обществените поръчки, доколкото друго не е определено в Закона за публично- частното
партньорство.
(2) Процедурата за определяне на частен партньор включва:
1. приемане на решение за откриване на процедура за определяне на частен партньор;
2. провеждане на процедура за определяне на частен партньор;
3. приемане на решение за определяне на частен партньор, съответно решение за прекратяване
на процедурата.
(3) Решенията по ал. 2, т. 1 и 3 се приемат от общинския съвет по предложение на кмета на
общината - за общински граждански дружества и дружества на общински публичноправни
организации.
(4) Процедурата за определяне на частен партньор се провежда по реда на чл. 33-39 от Закона за
публично-частното партньорство.
Чл.69.(1) Общинският съвет взема решение за образуване на гражданско дружество, лицата,
участващи в гражданското дружество, или в договора за съвместна дейност, както и за
прекратяване участието на общината в граждански дружества, или договори за съвместна
стопанска дейност.
(2) Решението за участие в дружеството съдържа:
1. лицето/лицата, участващи в гражданското дружество или в договора за съвместна дейност;
1. наименованието, под което ще бъде осъществявана съвместната дейност;
2. седалището и адреса на управление на дружеството;
3. стопанската цел, за която се обединява дейността;
4. срока, за който се образува дружеството, или се сключва договора за съвместна дейност;
5. условията на договора, правата и задълженията на страните, които не са определени или са
определени в граници с решението за откриване на процедурата за определяне на частен
партньор, в съответствие с офертата на участника, определен за частен партньор, съответно с
предложенията при договарянето - при процедура на договаряне с обявление;
6. размера на паричните вноски, които съдружниците следва да направят, ако са предвидени
такива;
7. описание на недвижимите имоти и движимите вещи, които съдружниците трябва да внесат, ако
са предвидени такива, както и посочване на тяхната стойност, определена от лицензиран
оценител;
8. участието на общината в управлението на дружеството;
9. други условия, определени от нормативен акт или спецификата на стопанската дейност.
(3) Неразделна част от решението е и приетият договор за създаване на гражданско дружество
или договор за съвместна дейност. В дружествения договор се определят случаите, в които
решенията относно работите на дружеството се вземат от общинския съвет.
(3) Договорът за гражданско дружество, или съвместна дейност се сключва от кмета на
общината, след съответното решение на общинския съвет.
(4) Общината може да участва в граждански дружества със свободни имоти и вещи или вещни
права върху имоти, частна общинска собственост, след решение на общинския съвет, прието с
мнозинство от две трети от общия брой на общинските съветници.

Чл.70.(1) С решението за образуване на гражданско дружество или за сключване на договор за
съвместна дейност, общинският съвет определя лице, което ще представлява общината в
качеството й на съдружник.
(2) Лицето по предходната алинея взема предварително писмено съгласие на общинския съвет
при изразяване на становище и гласуване по въпросите относно:
1. изменение или допълнение на договора за създаване на дружеството;
2. избор на управител на дружеството;
3. предявяване искове на дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене
на процес срещу него.
(3) В решението за създаване на гражданско дружество могат да бъдат посочени и други случаи,
в които представителят на общината трябва да вземе предварителното съгласие на общинския
съвет.
Чл.71. Въпросите относно органите на дружеството, включително условията и реда за
формирането им и за техните правомощия се уреждат в дружествения договор.
Чл.72. Относно неуредените в тази глава или в дружествения договор въпроси се прилагат
разпоредбите на Закона за задълженията и договорите, Закона за публично-частното
партньорство и законодателството на Р България, уреждащо тази материя.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
РЕГИСТРИ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В
КАПИТАЛА И НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, В КОИТО УЧАСТВА ОБЩИНАТА
Чл. 73.(1) В общината се създават и поддържат регистри за търговските дружества с общинско
участие и за гражданските дружества, в които участва общината.
(2) В регистъра за търговските дружества с общинско участие, се вписват данните, съгласно
чл. 29 от Наредбата за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие
на имот - общинска собственост, и на регистрите, предвидени в Закона за общинската
собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им.
(3) В регистъра за гражданските дружества с общинско участие, се вписват данните, съгласно чл.
31 от Наредбата за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на
имот - общинска собственост, и на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост,
и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им.
Чл. 74. За всяко търговско дружество с общинско участие на капитала и гражданско дружество с
общинско участие в регистрите се отделя партида с необходимия брой двойни страници, на които
се написва наименованието му.
Чл. 75. (1) Вписването в регистрите се извършва от определено със заповед на кмета длъжностно
лице от отдел „Общинска собственост”, което:
1. извършва вписванията в регистъра въз основа на заверен препис от акта, удостоверяващ
подлежащите на вписване обстоятелства или по данни от общински съвет за прехвърляне на
акции;
2. дава справки и издава удостоверения за вписаните обстоятелства;
3. комплектова досиета на общинските дружества и на дружествата с общинско участие.
(2) Длъжностното лице по ал. 1 поставя дата след всяко вписване и се подписва.
(3) Поправките в регистъра се извършват по реда на вписването.
Чл. 76. (1) Органите на управление на общинските търговски дружества - еднолични търговски
дружества, и лицата, упълномощени да представляват общината в търговските и гражданските
дружества, изпращат до определено от кмета лице по чл. 75, ал.1 преписи от издадените от тях
актове, удостоверяващи обстоятелствата, подлежащи на вписване, в 7-дневен срок от издаването
им.
(2) Лицата по ал.1 изпращат до кмета и копие от съдебното решение за вписване на
обстоятелствата в търговския регистър.

ГЛАВА ПЕТА
АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.77. При неспазване на разпоредбите на тази наредба на управителите, изпълнителните
директори, контрольорите, ликвидаторите или другите управителни органи на едноличните
общински търговски дружества се налага глоба в размер до една минимална работна заплата за
страната за съответния период.
Чл.78. Актовете за констатиране на административното нарушение се съставят от упълномощени
от кмета длъжностни лица. Наказателните постановления се издават от кмета на общината.
Административно-наказателното производство се осъществява по реда на ЗАНН.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази Наредба се приема на основание чл. 51а, ал. 4 от Закона за общинската собственост във
връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
§ 2. С влизане в сила на настоящата Наредба се отменя Наредбата за упражняване правата на
собственост на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества, приета с
Решение Решение №23 от протокол №5/22.12.2003 г. на Общински съвет Полски Тръмбеш.
§ 3. Настоящата Наредба не се прилага за общинските предприятия по смисъла на чл. 52 от ЗОС.
§ 4. За неуредени в настоящата Наредба въпроси се прилагат реда и правилата на Търговския
закон, Законът за задълженията и договорите, Закона за публично-частното партньорство и
действащото законодателство на Република България.
§ 5. За едноличните общински търговски дружества – лечебни заведения, освен тази наредба, се
прилагат и разпоредбите на Закона за лечебните заведения.
§ 6. Наредбата е приета с Решение №79 по Протокол №7 от 25.02.2016г. на Общински съвет
Полски Тръмбеш, и влиза в сила от момента на приемането й.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ:
/МАРИНЕТА ЙОРДАНОВА/

