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Н  А  Р  Е  Д  Б  А   

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА  ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНИК 

ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ  ОТ  КАПИТАЛА  НА  ТЪРГОВСКИТЕ 

ДРУЖЕСТВА, ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНА РИЛА В ГРАЖДАНСКИ 

ДРУЖЕСТВА И ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА  ДЕЙНОСТ

                                                 (Приета с Решение №202/27.09.2012 г.)

РАЗДЕЛ I 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Ч л. 1. /1/ С  тази наредба се урежда:
1. Редът за образуване, преобразуване и прек ратяване на еднолични търговск и 

дружества с общинск о участие в к апитала; 
2.  У частието на едноличните търговск и дружества с общинск о участие в к апитала на 

други дружества; 
3. У частието на общината в други търговск и дружества; 
4. В ъзлагането на управлението и к онтрола и съдържанието на договорите, съставът и 

к омпетенциите на органите за управление и к онтрол, редът за определяне на 
представителите на общината в органите за управление и к онтрол, техните права и 
задължения, възнаграждението и отговорността при неизпълнение на 
задълженията; 

5. П равилата за ск лючване на договори за наем и разпореждане с дълготрайни ак тиви 
и за задължително застраховане на имуществото. 

6. П равилата за ск лючване на договори за съвместна дейност. 
7. О тчетите, уведомленията и другата инф ормация за дейността на търговск ите 

дружества с общинск о участие и общинск ите предприятия, к оито се разк риват 
публично.
/2/ Т ази наредба не се прилага по отношение на общинск ите предприятия, 

създадени по реда на  З ак она за общинск ата собственост и  звена на общинск а бюджетна 

издръжк а.  

         Чл.2. (1) С топанск ата дейност на община Рила се осъществява посредством 

създадени със собствено имущество еднолични търговск и дружества и чрез участието си в 

к апитала на други търговск и дружества.

(2) О бщината може да участва само в так ива ф орми на стопанск а дейност, в к оито 
отговорността й не надвишава дяловото й участие. 

(3) О бщината не може да участва в търговск и дружества к ато неограничено 
отговорен съдружник . 
        Чл. 3 (1) О бщината и търговск ите дружества с повече от 50  на сто общинск о участие 
в к апитала може да учредяват или да участват в търговск и дружества, чийто к апитал не е 
изцяло тяхна собственост, само к огато останалите съдружници/ак ционери са определени 
по реда на чл. 33 - 39 от З ак она за публично-частното партньорство. З а 
устава/дружествения договор/ на тези търговск и дружества се прилага чл. 52, ал. 2 от 
З ак она за публично-частното партньорство. 

(3) А линеи 1  не се прилага:

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  на Община РИЛА  
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1. к огато съдружници/ак ционери са държавата, друга община или публичноправна 
организация;

2. к огато съдружниците/ак ционерите са определени след процедура за 
приватизация, за предоставяне на к онцесия или друга процедура, определена със зак он;

3. за публичните ак ционерни дружества;
4. за дружествата, учредени в изпълнение на международен договор или 

междуправителствено споразумение.
Чл.4. О бщинск ият съвет приема решения за създаване, преобразуване и 

прек ратяване на търговск и дружества с общинск о участие в к апитала, гражданск и 

дружества по З ак она за задълженията и договорите, сдруженията с нестопанск а цел, 

осъществяващи дейност в обществена полза, ск лючване на договори за съвместна дейност 

в съответствие със З ак она за местното самоуправление и местната администрация, 

Т ърговск ия зак он, З ак она за задълженията и договорите, З ак она за юридическ ите лица с 

нестопанск а цел, З ак он за публично-частното партньорство, З ак она за общинск ата 

собственост и при условията и по реда, посочени в тази наредба.  

Раздел II 
ОБРАЗУВАНЕ , ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЕДНОЛИЧНИ 

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА 

Чл.5. Решението за образуване на еднолични търговск и дружества с общинск о 
участие в к апитала се взема от О бщинск ия съвет при необходимост за осъществяване на 
к онк ретна стопанск а дейност при док азана целесъобразност въз основа на предварителни 
проучвания, или к огато зак он предвижда това. 

Чл.6. Решението за преобразуване на еднолични търговск и дружества с общинск о 
участие в к апитала се взема от О бщинск ия съвет по стопанск а, ф инансова или обществена 
целесъобразност, или к огато зак он предвижда това. 

Чл.7.(1) Решението за прек ратяване на еднолични търговск и дружества с общинск о 
участие в к апитала се взема от О бщинск ия съвет по: 

1. стопанск а, ф инансова или обществена целесъобразност, или к огато зак он 
предвижда това. 
          2. к огато общата балансова стойност на материалните дълготрайни ак тиви, отдадени 
под наем или под аренда надхвърлят 25 на сто от общата балансова стойност на 
дълготрайните ак тиви на общинск ото търговск о дружество. В  този случай к метът е 
длъжен да внесе предложение до О бщинск ия съвет за вземане на решение за 
прек ратяването му, освен ак о преобразуването му е по-целесъобразно. 

(2) Разпоредбата на алинея 1 т. 2 не се прилага по отношение на общинск и 
търговск и дружества, чийто предмет на дейност е отдаване под наем на недвижими имоти. 

Чл.8. Решенията по чл. 5, 6 и 7  се приемат с поименно гласуване, к оето се отразява 
в проток ола от заседанието, с мнозинство повече от половината от общия брой на 
съветниците. 

Чл.9. С  решението по чл. 5 О бщинск ият съвет приема и учредителния ак т на 
едноличното търговск о дружество и избира управител, респ. съвет на дирек торите със 
срок  до провеждане на к онк урс. 

Чл.10.С  решението по чл. 6 О бщинск ият съвет определя вида на преобразуването и 
одобрява договора или плана за преобразуване, освен ак о зак он не изиск ва друго. С  
решението за преобразуване чрез промяна на правната ф орма се приема и учредителния 
ак т на новоучреденото дружество и се избира управителя му, респ. съвета на дирек торите 
със срок  до провеждане на к онк урс. 

Чл.11. С  решението по чл. 7  О бщинск ият съвет избира лик видатора, определя 
възнаграждението му и  срок  за завършване на лик видацията. 
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Раздел ІІІ 
УЧАСТИЕ НА ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО 

УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА В ДРУГИ ДРУЖЕСТВА 

Чл.12. Е дноличните търговск и дружества с общинск о участие могат да участват в 
други търговск и дружества чрез придобиване на дялове или ак ции от вече съществуващи 
дружества, или съвместно с други правни субек ти да учредяват търговск и дружества, или 
да учредяват еднолични търговск и дружества, в к оито те са единствен собственик  на 
к апитала, след решение на общинск ия съвет. 

Чл.13. Решенията по чл. 12 се вземат от общинск ия съвет по реда на чл. 8 , по 
предложение на управителя, респ. съвета на дирек торите на едноличното търговск о 
дружество с общинск о участие, внесено от к мета на общината или общинск и съветник . 

Чл.14. П редложението на управителя, респ. на съвета на дирек торите трябва да 
съдържа обосновк а на необходимостта и/или целесъобразността от участието на 
едноличното търговск о дружество с общинск о участие в друго търговск о дружество. 

Чл.15. Е дноличните търговск и дружества с общинск о участие не могат да участват в 
други търговск и дружества с непарична вноск а, с изк лючение на еднолични търговск и 
дружества, в к оито те са единствен собственик  на к апитала.  

Раздел ІV 
УЧАСТИЕ НА ОБЩИНАТА В ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА 

Чл.16. О бщината може да участва в други търговск и дружества чрез придобиване 
на дялове или ак ции от вече съществуващи дружества, или съвместно с други правни 
субек ти да учредява търговск и дружества, след решение на общинск ия съвет. 

Чл.17. Решенията по чл. 16 се вземат от общинск ия съвет по реда на чл. 8 , по 
предложение на к мета на общината или общинск и съветник . 

Чл.18. П редложението трябва да съдържа обосновк а на необходимостта и/или 
целесъобразността от участието на общината в търговск ото дружество. 

Чл.19. С  решението по чл. 16 се определя дяловото участие на общината и се 
избират представителите на общината в органите на управление на търговск ите 
дружества. С ъс същото решение могат да се поставят и други условия за участието на 
общината в търговск ите дружества. 

Чл.20. (1)  О бщината може да внася свободни имоти и вещи или вещни права 
върху имоти, частна общинск а собственост, к ато непарична вноск а в к апитала на 
търговск и дружества, взето по предложение на к мета на общината или общинск и 
съветник , к огато общината не е едноличен собственик  на к апитала на търговск ото 
дружество и другият съдружник /ак ционер не е държавата, друга община или публично-
правна организация, непарична вноск а в к апитала се извършва само к огато останалите 
съдружници/ак ционери са определени по реда на чл.3, ал.1от наредбата.

(2) Т ърговск ите дружества с общинск о участие в к апитала могат да отдават под 
наем имоти или части от тях, внесени от общината к ато непарична вноск а в к апитала им, 
или да ограничават вещни права върху так ива имоти чрез публичен търг или публично 
оповестен к онк урс. 

(3) С рок ът на договорите за наем и за правото на ползване за тези имоти не може 
да бъде по-дълъг от 10 години. Т ози ред и срок  не се прилагат в случаите на З ак она за 
к онцесиите и З ак она за публично-частното партньорство. 

(4) К апиталът на едноличните търговск и дружества с общинск о участие може да се 
намалява със стойността на имоти и вещи или вещни права, к оито са внесени к ато 
непарична вноск а в к апитала им, въз основа на решение на общинск ия съвет.

(5) И мотите и вещите, със стойността на к оито е намален к апиталът на 
едноличните търговск и дружества с общинск о участие, придобиват статут на частна 
общинск а собственост от влизането в сила на решението по ал. 4.
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Чл.21.П редложението трябва да съдържа пълно описание на непаричната вноск а и 
обосновк а на необходимостта и/или целесъобразността от внасянето й в търговск ото 
дружество. 

Чл.22. Решението по чл. 20  се взема с мнозинство от две трети от общия брой на 
общинск ите съветници. 

Чл.23.Н епаричната вноск а на общината се оценява от 3 независими вещи лица, 
назначени от длъжностното лице по регистрация к ъм А генцията по вписванията по реда 
на чл. 7 2 от Т З . 

Чл.24. О ценк ата, направена по реда на чл. 23 се приема с решение на общинск ия 
съвет, взето с мнозинство от две трети от общия брой на общинск ите съветници. 

Чл.25. А к о общинск ият съвет не приеме оценк ата на непаричната вноск а, може да 
вземе решение за участие на общината с парична вноск а или да отк аже участие в 
дружеството. 

Чл.26.З а непаричната вноск а се прилагат и правилата на чл. 7 2 и чл. 7 3 от 
Т ърговск ия зак он.  

Раздел V 
УЧАСТИЕ НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И В СДРУЖЕНИЯ С 

НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 

         Чл.27. /1/ О бщината и търговск ите дружества с повече от 50  на сто общинск о 
участие в к апитала може да участват в гражданск и дружества, учредени по реда на чл. 357  
и сл. от З ак она за задълженията и договорите само ак о к онк ретната стопанск а нужда, за 
к оято се учредява, не може да бъде задоволена чрез създаване на търговск и дружества с 
общинск о участие в к апитала или общинск о предприятие.

(2) А линеи 1 не се прилага:
1. к огато съдружници/ак ционери са държавата, друга община или публичноправна 

организация;
2. к огато съдружниците/ак ционерите са определени след процедура за 

приватизация, за предоставяне на к онцесия или друга процедура, определена със зак он;
3. за публичните ак ционерни дружества;
4. за дружествата, учредени в изпълнение на международен договор или 

междуправителствено споразумение.
Чл.28. Решението за учредяване на гражданск о дружество се взема от общинск ия 

съвет по реда на чл. 8 . 
        Чл.29. П редложението до общинск ия съвет трябва да съдържа обосновк а на 

необходимостта и/или целесъобразността от учредяване на гражданск ото дружество и 
невъзможността к онк ретната стопанск а нужда, за к оято се учредява, да бъде задоволена 
чрез създаване на  общинск о предприятие или  търговск о дружество с общинск о участие в 
к апитала.

Чл.30. Решението по чл. 28  трябва да съдържа параметрите на договора за 
гражданск о дружество и представителят на общината в него. 

Чл.31. О бщината може да участва в сдружения с нестопанск а цел, к оито 
осъществяват дейност в обществена полза. 

Чл.32. Решението за участие на общината в сдружения с нестопанск а цел, к оито 
осъществяват дейност в обществена полза, се взема по реда на чл. 8  от тази наредба. С  
решението се определя и представителя на общината в тях. 

Раздел VІ 
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО 

ИМУЩЕСТВО  

Чл.33. /1/ О ргани на едноличните търговск и дружества с ограничена отговорност с 
общинск о участие в к апитала са: 

1. Е дноличният собственик  на к апитала - О бщина Рила, чрез О бщинск ия съвет, 
к ойто упражнява правата на общината, к ато решава въпросите от к омпетентността на 
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общото събрание. 
2. У правителят (управителите), избран от О бщинск ия съвет след провеждане на к онк урс. 

/2/ О ргани на едноличните ак ционерни дружества с общинск о участие в к апитала 
са: 

1. Е дноличният собственик  на к апитала - О бщина Рила, чрез О бщинск ия съвет, 
к ойто упражнява правата на общината, к ато решава въпросите от к омпетентността на 
общото събрание. 
2. С ъветът на дирек торите /при едностепенна система/ или надзорният и управителният 
съвет / при двустепенна система/. 

/З/ О рганите на търговск ите дружества, в к оито О бщина Рила е съдружник  или 
ак ционер, се ф ормират при условията и по реда на Т ърговск ия зак он. 

Чл.34.О бщинск ият съвет упражнява правата на едноличния собственик  на 
к апитала в едноличните търговск и дружества с общинск о участие в к апитала. 
О бщинск ият съвет определя к омпетенциите на к мета по управлението на еднолични 
търговск и дружества с общинск о имущество. 

Чл.35. О бщинск ият съвет взема решения, к огато упражнява правата на общината 
к ато едноличен собственик  на к апитала, а к метът на общината издава заповеди. 
Решенията на О бщинск ия съвет са так ива по чл. 147  и 232а от Т З . 

Чл.36./1/ В  общото събрание на търговск ите дружества, в к оито общината е 
ак ционер или съдружник , тя се представлява от определено от О бщинск ия съвет лице. 
П редставителят на О бщина Рила  в общото събрание на съдружниците или ак ционерите в 
търговск о дружество с общинск о участие е длъжен да внесе предстоящия дневен ред на 
П редседателя на О бщинск и съвет Рила и К мета на О бщината, к ато съответните ресорни 
к омисии могат да дадат препорък а за начина, по к ойто следва да гласува представителя на 
О бщината на съответното общо събрание. 

/2/ П редставителите на общината представят на О бщинск ия съвет писмена 
инф ормация за решенията на общите събрания на търговск ите дружества в 7  /седем/ 
дневен срок  след провеждане на събранието. 

/3/ К огато общинск ият съвет к онстатира нарушаване на интересите на общината от 
неин представител в търговск ото дружество, или действия в нарушение на дадените му 
пълномощия, той го освобождава и избира нов представител. А к о в резултат на тези 
действия на общината са причинени вреди, общинск ият съвет взема решение за търсене на 
отговорност.  

Раздел VІІ 
ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ НА ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА 

С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА  

Чл.37. /1/ О бщинск ият съвет, к ато едноличен собственик  на к апитала в 
едноличните дружества с ограничена отговорност с общинск о участие в к апитала: 

1. И зменя и допълва учредителният ак т на дружеството;  
2. В зема решения за преобразуване и прек ратяване на дружеството;  
3. П риема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за 

нейното изплащане;  
4. В зема решения за намаляване или увеличаване на к апитала;  
5. И збира к онтрольор и проверители на дружеството, ак о това е предвидено в 

учредителния ак т или възлага на к мета да определи длъжностно лице от 
общинск ата администрация, к оето да упражнява ф унк ции на к онтрольор;  

6. О свобождава от отговорност управителя и к онтрольора;  
7 . В зема решения за разпореждане с дялове, собственост на дружеството и за участие 

в други дружества;  
8 . В зема решения за предявяване иск ове на дружеството срещу управителя или 

к онтрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях.  
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9. П о предложение на к мета на общината избира управители и определя 
възнаграждението им, и ги освобождава по реда и при условията, регламентирани в 
тази наредба.  

10.В зема решения за отк риване или зак риване на к лонове. 
11. В зема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни 

права върху тях, собственост на дружеството, к ак то и за обременяването им с 
тежести;  

12.П о предложение на к мета на общината  взема решения за отк риване на 
производство по лик видация, определя срок а за прик лючване на лик видацията 
,избира лик видатора и определя възнаграждението му. 

13.И зиск ва от управителя необходимата инф ормация за състоянието и дейността на 
дружеството; 

14. .К онтролира дейността на управителя и определя срок ове, в рамк ите на к оито 
същият да предприеме необходимите действия за отстраняване на допуснатите 
недостатъци в работата му
Чл.38. У правителят на едноличното търговск о дружество с ограничена 

отговорност с общинск о участие в к апитала организира и рък оводи дейността на 
дружеството съобразно зак она, учредителния ак т, решенията на общинск ия съвет и 
договора за възлагане управлението на дружеството. Д ружеството се представлява от 
управителя. 

Чл.39. У правителят на едноличното търговск о дружество с общинск о участие в 
к апитала взема решение по всичк и въпроси на управлението на дружеството с изк лючение 
на посочените в чл. 37 . 

Чл.40. /1/ О бщинск ият съвет, к ато едноличен собственик  на к апитала в 
едноличните ак ционерни дружества с общинск о участие в к апитала: 

 И зменя и допълва устава на дружеството;  
 У величава или намалява к апитала на дружеството;  
 П реобразува и прек ратява дружеството;  
  О добрява годишния счетоводен отчет, след заверк а от назначения ек сперт-

счетоводител, взема решения за разпределяне на печалбата и за изплащане 
на дивидент;  

 Решава издаването на облигации;  
 П о предложение на к мета на общината избира членовете на съвета на 

дирек торите, съответно на надзорния съвет, и определя възнаграждението 
им, и ги освобождава по реда и при условията, регламентирани в тази 
наредба;  

 О свобождава от отговорност членовете на надзорния съвет, на управителния 
съвет и на съвета на дирек торите; 

 Н азначава и освобождава дипломирани ек сперт-счетоводители 9. П о 
предложение на к мета на общината  взема решения за отк риване на 
производство по лик видация, определя срок а за прик лючване на 
лик видацията ,избира лик видатора и определя възнаграждението му.

Чл.41. С ъветът на дирек торите, съответно управителният съвет при двустепенна 
система на управление на едноличното ак ционерно дружество с общинск о участие в 
к апитала взема решение по всичк и въпроси на управлението на дружеството с изк лючение 
на посочените в чл. 40. 

Раздел VIIІ 
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СЪСТАВ НА ОРГАНИТЕ НА ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С 
ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО  

Чл.42. /1/ У правители и к онтрольори на общинск и еднолични дружества с 
ограничена отговорност могат да бъдат ф изическ и лица. 

/2/ Ч ленове на изпълнителни или к онтролни органи на общинск и еднолични 
ак ционерни дружества могат да бъдат ф изическ и лица. А к о уставът на едноличното 
ак ционерно дружество допуск а, член на орган на дружеството може да бъде и юридическ о 
лице. 

Чл.43. /1/ Н е могат да бъдат управители на еднолични дружества с ограничена 
отговорност с общинск о имущество ф изическ и лица, к оито: 

1. от свое или от чуждо име извършват търговск и сделк и; 
2. участват в събирателни или к омандитни дружества и в дружества с 

ограничена отговорност;  
3. заемат длъжност в рък оводни органи на други дружества;  
4.  са лишени с присъда или с административно нак азание от правото да заемат 

материално-отчетническ а длъжност до изтичане срок а на нак азанието;  
5. са управители, к онтрольори и членове на изпълнителни или к онтролни 

органи на друго държавно или общинск о еднолично търговск о дружество;  
6. са общинск и съветници, к метове и зам.-к метове, сек ретар на общината и 

други, на к оито със зак он или друг нормативен ак т е забранено да 
упражняват так ава дейност.  

7. са обявени в несъстоятелност или лица, к оито са били управители, членове 
на управителен или к онтролен орган на дружество прек ратено поради 
несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата  на 
решението на несъстоятелността,  ак о са останали неудовлетворени 
к редитори. 

/2/ Н е могат да бъдат управители на еднолични дружества с ограничена 
отговорност с общинск о участие в к апитала и ф изическ и лица, к оито работят по трудов 
договор или служебно правоотношение. 

Чл.44. Н е могат да бъдат к онтрольори в едноличното дружество с ограничена 
отговорност с общинск о имущество:  

1. управителите, техните заместници и наетите лица в дружеството;  
2. съпрузите, роднини по права или по съребрена линия до трета степен на 

лицата по т.1;  
3. лишените с присъда или с административно нак азание от правото да заемат 

материално отчетническ а длъжност 
Чл.45. /1/ Н е могат да бъдат членове на съветите на дирек торите, на надзорните и 

на управителните съвети на едноличните ак ционерни дружества с общинск о участие в 
к апитала, ф изическ и и юридическ и лица, к оито: 

1. от свое или от чуждо име извършават търговск и сделк и;
2. участват в събирателни или к омандитни дружества и в дружества с 

ограничена отговорност, изпълняващи к онк урсна дейност по чл. 15, ал. 2 от 
З З К ; 

3. са лишени с присъда или с административно нак азание от правото да заемат 
материално отчетническ а длъжност;  

4. са били членове на изпълнителни или к онтролни органи или неограничено 
отговорни съдружници в дружество, к огато то е прек ратено поради 
несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на 
решението за обявяване на несъстоятелността, ак о са останали 
неудовлетворени к редитори; 

5. са съпрузи или роднини до трета степен по права или по съребрена линия, 
вк лючително по сватовство, на друг член на орган на управление на 
дружеството.
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/2/Н е могат да бъдат изпълнителни членове на С ъветите на дирек торите лица, 
к оито работят по трудово или служебно правоотношение. 

/3/ Н е могат да бъдат членове на надзорния съвет на едноличното ак ционерно 
дружество с общинск о участие в к апитала, лица, к оито работят по трудово 
правоотношение в дружеството. 

Раздел ІХ 
ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И КОНТРОЛА НА ЕДНОЛИЧНИТЕ 

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО  

Чл.46. /1/ У правлението на общинск ите еднолични търговск и дружества се възлага 
с договори за управление, ск лючени между всек и член на изпълнителния орган на 
дружеството и к мета на О бщина Рила. 

/2/ К онтролът за спазване на дружествения договор и за опазване на имуществото 
на Е О О Д , к ак то и к онтролът върху дейността на управителния съвет в общинск ото Е А Д , 
ак о так ъв е предвиден в учредителния му ак т, се възлага с договор за к онтрол, ск лючени 
между к онтрольора и к мета на община Рила, въз основа на решение на О бщинск ия съвет. 

Чл.47. У правлението на едноличните търговск и дружества с ограничена 
отговорност с общинск о имущество се възлага от к мета на общината след решението на 
О бщинск ия съвет за избор на управител. 

Чл.48. /1/ О бщинск ият съвет избира управителите на едноличните търговск и 
дружества с ограничена отговорност и членовете на съвета на дирек торите на 
едноличните ак ционерни дружества ,  по предложение на к мета на общината.

Чл.49. Д оговорът за управление в едноличните търговск и дружества с общинск о 
имущество се ск лючват със срок , определен от О бщинск ия съвет, но за не повече от 3 
години. 

Чл. 50. /1/ В  договора за управление 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 прек ратяване на договора; 
5. други условия. 

/ 2 / С  договора за управление се определя бизнес-задачата на едноличното 
търговск о дружество с общинск о имущество за целия срок  на договора и поотделно за 
всяк а година в съответствие  със стратегията за развитие на дружеството и годишната 
прогноза за очак вания ф инансов резултат от дейността на  дружеството. 

(3) Б изнес-задачата съдържа к онк ретни ик ономическ и пок азатели, чието 
изпълнение органите на управление, следва да осигурят, к ато: рентабилност, 
производителност, обем на продажбите, печалба или намаляване на загуба, нови пазари, 
използване на съоръженията, поддържане на определен брой работни места, ф инансови 
задължения, инвестиции и др. 

(4) О рганите на управление на едноличните търговск и дружества с 
общинск о имущество в 15-дневен срок  след прик лючване на ф инансовата година 
представят на общинск ия съвет, писмен отчет за работата си - за резултатите от 
изпълнението на бизнес – задачата на дружеството, за ф инансовото и ик ономическ ото 
състояние на дружеството, за съществуващите проблеми и мерк и за тяхното решаване. 
О тчетът съдържа и инф ормация за изразходваните средства за рек лама, за спонсорство и 
за дарения.  

Чл. 51 /1/ В  договора за управление с членовете на съвета на дирек торите, 
съответно на надзорния и на управителния съвет, се посочват видът и размерът на 
гаранцията по чл. 240 от Т З , к оято те дават за своето управление. 

/2/ Д адената гаранция се връща след прек ратяването на договора за управление и 
след решение за освобождаване от отговорност. К огато гаранцията е била внесена в пари, 
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на връщане подлежи внесената сума, ведно със зак онната лихва за периода, за к ойто е 
престояла в О бщина Рила. 

Чл.52. /1/ У правителите, к онтрольорите, членовете на съветите на дирек торите и 
членовете на надзорните съвети се освобождават с решение на О бщинск ия съвет преди 
изтичане на срок а, за к ойто са избрани: 

1. по негова молба до председателя на О бщинск ия съвет ;  
2. с писмено предизвестие, не по-малк о от З  месеца;  
3. в случай на смърт или поставяне под запрещение на ф изическ ото лице, в 

случай на обявяване в несъстоятелност или прек ратяване на юридическ ото 
лице;  

4. при възник ване на няк ое от обстоятелствата, обуславящо забрана или 
ограничение за лицето за изпълнение на съответните ф унк ции, съгласно чл. 
43 - 45 от тази Н аредба;  

5. поради ф ак тическ а невъзможност на лицето да изпълнява задълженията си, 
продължила повече от 60  дни;  

6. поради други условия, посочени в договора за управление.  
7. при неизпълнение на бизнес задачите и бизнес програмата.  
8.  при виновно нарушение на зак она, извършено от лицето при или по повод 

изпълнението на задълженията по договора или при нарушение на тази 
Н аредба;  

9. при извършване на действия или бездействия на лицето, довели до 
влошаване на ф инансовите резултати на общинск ото еднолично търговск о 
дружество с общинск о имущество, или от к оито са произтек ли щети за 
дружеството. 

/2/ С  решението за освобождаване по предходната алинея се прек ратяват и 
договорите за управление . 

/3/ В ъв всичк и случаи на прек ратяване договора за управление, к метът със заповед 
назначава изпълняващ длъжността до датата на вписване в търговск ия регистър на 
новоизбрания управител. 

/4/ Д оговорите с к онтрольорите могат да бъдат прек ратени преди изтичане на срок а 
с решение на О бщинск ия съвет при условията на ал. 1, т. 2 или т. 3. 

Чл.53. /1/ П ри прек ратяване на общинск ото еднолично търговск о дружество, 
О бщинск ият съвет избира лик видатор и определя възнаграждението му. 

/2/ Н е могат да бъдат избирани за лик видатори лица, к оито: 
1. от свое или от чуждо име извършват търговск и сделк и;  

2. участват в събирателни или к омандитни дружества и в дружества с ограничена 
отговорност;  
3. са лишени с присъда или с административно нак азание от правото да заемат материално 
отчетническ а длъжност. 

/З/ В  договора с лик видаторите 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. срок ът за прик лючване на работата;  
5. други условия  

Раздел X 

ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ В ЕТД С ОБЩИНСКО 

ИМУЩЕСТВО 
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Чл.54. /1/ О бщинск ият съвет определя възнаграждение на управителя в размер на 
процент от средната работна заплата в дружеството месечно.        

/2/  Н а управителя се изплаща ежемесечно авансова сума в размер на 90  % от 
определеното в предходната алинея възнаграждение.

/3/  П ълният размер на резервираната сума по предходната алинея се изплаща 
в к рая на годината, при условие, че дружеството завърши годината без деф ицит във 
ф инансовия резултат. 

Чл.55 В ъзнаграждението на управителя е за сметк а на разходите на дружеството, а 
данък а върху общия доход се извършва по реда и условията на действащото 
зак онодателство. О тговорност за дек лариране на сумите, получени к ато възнаграждение по 
този договор и за заплащане на съответните данъци носи управителя. 

Чл.56. О бщинск ият съвет не гарантира размера на възнаграждението на управителя 
и не го к омпенсира при липса на средства в дружеството. 

Чл.57. У правителят се осигурява за всичк и осигурителни случаи върху 
начисленото му възнаграждение по този договор за сметк а на дружеството, к ато времето за 
к оето се осигурява се зачита за трудов стаж. 

Чл.58. В ърху начислените суми к ато възнаграждение на управителя по този 
договор се правят вноск и във ф онд “П роф есионална к валиф ик ация и безработица” за 
сметк а на средствата на дружеството. 

Чл.59. В  случаите на временна нетрудоспособност поради болест на управителя, на 
същия се изплаща парично обезщетение, изчислено от възнаграждението, върху к оето е 
направено осигурителна вноск а за к алендарния месец, предхождащ настъпването на 
нетрудоспособността 

Чл.60. З а времето на ползването на неприсъствените дни по този договор, на 
управителя се заплаща възнаграждение, изчислено от изплатеното среднодневно 
възнаграждения  за последния к алендарен месец, предхождащ ползването на отпуск а, през 
к ойто управителя е изпълнявал задълженията си най-малк о 10  работни дни.

           Чл. 61. В ъзнагражденията на к онтрольорите се определят с решение на О бщинск ия 
съвет.

Раздел ХІ 
ПРАВИЛА ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С 

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 
ЗАСТРАХОВАНЕ 

Чл.62./1/ С к лючването на договори за продажба на дълготрайни ак тиви на еднолични 
търговск и дружества с общинск о участие в к апитала се извършва по решение на 
О бщинск ия съвет, след провеждане от управителя/изпълнителния дирек тор на 
дружеството на публичен търг или публично оповестен к онк урс при условията и по реда 
на Н аредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинск о имущество.

/2/ С к лючването на договори за наем на имоти и части от имоти на еднолични 
търговск и дружества с общинск о участие в к апитала се извършва при условията и по реда 
на Н аредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинск о имущество.

/3/ Д оговорите се ск лючват от представляващия дружеството. 
         Чл.63. Т ърговск ите дружества с общинск о участие в к апитала могат да отдават под 
наем имоти, или части от тях, внесени от общината к ато непарични вноск и в к апитала им  
или да учредяват ограничени вещни права върху так ива имоти чрез публичен търг или 
публично оповестен к онк урс по реда, определен в  Н аредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинск о имущество. С рок ът на договорите за наем и за 
правото на ползване на тези имоти не може да бъде по-дълъг от 10  години. 

Чл.64. О бщинск ият съвет определя имотите, частна общинск а собственост и тези, 
внесени в к апитала на едноличните търговск и дружества с общинск о участие в к апитала, 
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к оито подлежат на задължително застраховане. С  решението се определя за чия сметк а са 
застрахователните вноск и.  

 Раздел ХІІ
ПРАВИЛА  ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА  ДЕЙНОСТ 

         Чл.65./1/ О бщината и търговск ите дружества с повече от 50  на сто общинск о 
участие в к апитала може да ск лючват договори за съвместна дейност само с лица, 
определени по реда на чл. 33 - 39 от З ак она за публично-частното партньорство.

(2) А линея 1 не се прилага: 
1. к огато съдружници/ак ционери са държавата, друга община или 

публично-правна организация; 
2. к огато съдружниците/ак ционерите са определени след процедура 

за приватизация, за предоставяне на к онцесия или друга 
процедура, определена със зак он; 

3. за публичните ак ционерни дружества; 
4. за дружествата, учредени в изпълнение на международен договор 

или междуправителствено споразумение.
Чл.66. Решението за ск лючване на  договори за съвместна дейност се  взема от 

общинск ия съвет по реда на З ак она за публично-частното партньорство.

Раздел XІІІ 
РАЗКРИВАНЕ НА РЕГУЛИРАНА ИНФОРМАЦИЯ 

Чл.67./1/ О тчетите, уведомленията и др. информация, к оито се разк риват публично 
по този раздел, трябва да съдържат инф ормацията, необходима на общинск ите съветници 
и гражданск ото общество за осъществяване на к онтрол върху дейността на търговск ите 
дружества с общинск о участие.

/2/ П редоставяната публична инф ормация не може да съдържа неверни, подвеждащи 
и непълни данни. 

/3/ У правителните органи на дружествата и предприятията носят отговорност за 
съставянето и публичното оповестяване на ф инансовите отчети и др. публична 
инф ормация. 

/4/ Л ицата по чл.34, ал.2 от З ак она за счетоводството са солидарно отговорни с лицата 
по ал.3 за вредите, причинени от неверни, подвеждащи или непълни данни. 

/5/ Регулираната инф ормация се предоставя на елек тронният сайт на дружеството и / 
или на община Рила. 

Чл.68./1/ О бщинск ите търговск и дружества са длъжни да разк риват публично 
годишния ф инансов отчет за дейността си в срок  до 90  к алендарни дни от завършването 
на ф инансовата година. 

/2/ Годишният ф инансов отчет за дейността съдържа : 
1. Ф инансов отчет по З ак она за счетоводството; 
2. Годишен док лад за дейността, съдържащ достоверен преглед на развитието и 

резултатите от дейността за отчетната година, анализ на ф инансовото състояние на 
дружеството/ предприятието, извършените инвестиции и източници на финансиране, 
предприети действия за преодоляване на негативни влияния върху развитието, 
изпълнението на утвърдените бизнес планове и задачи, к ак то и прогнози за дейността и 
риск ове, пред к оито е изправено дружеството.




