ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВЪЛЧЕДРЪМ,
ОБЛ.МОНТАНА

Н А Р Е Д Б А
№ 11
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА, ПРИ КОИТО ОБЩИНАТА
УПРАЖНЯВА ПРАВАТА СИ НА СОБСТВЕНИК ВЪРХУ
ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИ
ДРУЖЕСТВА

Наредбата е приета на основание чл.22 (1) от ЗМСМА, във връзка с
чл.2 (4) от ЗОС и чл.4 от ППЗОС с Решение № 95, протокол № 14 от
26.11.2004г. на Общинска съвет – Вълчедръм, област Монтана.

НОЕМВРИ 2004 г.
РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. /1/ С тази Наредба се определят условията и реда, по които
Общината упражнява правата на собственост върху общинската част от
капитала на търговските дружества по реда на чл.3 от Правилника за прилагане
на Закона за общинската собственост .
/2/ С Наредбата се определят:
1. Редът за образуване, преобразуване и прекратяване на търговски
дружества и общински предприятия;
2. Органите на едноличните търговски дружества с общинско участие;
3. Правомощията на органите на едноличните търговски дружества с
общинско участие;
4. Правилата при сключване на договори за възлагане на управление;
5. Задълженията на представителите на Общината в търговски
дружества, в които общината е акционер или съдружник;
6. Други условия и ред при упражняване правата на собственост на
общината върху общинската част на капитала на търговските
дружества
Чл.2. /1/ Общинският съвет упражнява правата на собственост на
Общината, включена в капитала на търговските дружества, които не са
общинска собственост по смисъла на чл.2, ал.2 от ЗОС ( изменение и
допълнение ДВ бр. 101 от 2004 г.)
/2/
Настоящата
Наредба не се прилага за общинските
предприятия по смисъла на чл.52 от ЗОС
РАЗДЕЛ ІІ
ОБРАЗУВАНЕ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИ
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
Чл.3. /1/ Общинският съвет може да създава, преобразува и прекратява
търговски дружества с общинско имущество и определя представителите на
общината в тях по реда на чл. 21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и по реда на чл.113, и
следващите ги от Търговския закон.
/2/ Съгласно чл. 54а ,ал.1 и ал.3 от ЗОС в Общината се създава
регистър на търговските дружества с общинско участие, в който се вписват:
1.Данни за дружеството;
2. Размера на общинското участие;
3. Лицата, които представляват общината в управлението;
4. Контролните органи на дружествата;
5. Размера на възнаграждението на лицата,включени в управителните
органи
/3/ Към регистъра по ал.2 се прилагат годишните финансови
отчети на търговските дружества, в които общината е собственик на не помалко от 25 % от капитала.
Чл.4. /1/ По смисъла на предходния член, Общинският съвет може да
преобразува общински предприятия, създадени по реда на чл.51, ал.3 от
ЗМСМА в търговски дружества.
/2/ Преобразуването на търговско дружество в общинско
предприятие се извършва в съответствие разпоредбите на чл.53 от ЗОС

Чл.5. При преобразуването на общински предприятия в капитала на
дружеството се записват всички дълготрайни активи на предприятието,
посочени в баланса по смисъла на чл.2, ал.2 от ЗОС
Чл.6. Съгласно чл. 21, ал.1, т.9 от ЗМСМА - прекратяването на
непреобразувани в търговски дружества общински предприятия, както и
търговски дружества се извършва от Общинския съвет.
РАЗДЕЛ ІІІ
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Чл.7. С решението си за образуване или преобразуване на еднолично
дружество с ограничена отговорност, общинския съвет определя :
1. Фирмата и седалището на дружеството;
2. Предмета на дейност на дружеството;
3. Размера на капитала, с който общината участва;
4. Управител на дружеството.
Чл.8. Органите за управление на едноличните дружества с ограничена
отговорност са:
1. Едноличния собственик на капитала;
2. Управителят на дружеството.
Чл.9. /1/ Функциите на едноличния собственик на капитала се
осъществяват от общинския съвет.
/2/ Едноличният собственик на капитала:
1. Изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
2. Преобразува и прекратява дружеството;
3. Приема годишния отчет и баланса;
4. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
5. Избира управител и определя възнаграждението му и упълномощава
кмета на общината да сключи договор за възлагане на управлението;
6. Освобождава управителя от отговорност;
7. Взема решения за участие в други търговски дружества, както и в
граждански дружества;
8. Взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими
имоти и вещни права върху тях;
9. Дава съгласие за учредяване на ипотека и залог на дълготрайни
активи на дружеството;
10. Избира контрольори и проверители на дружеството и упълномощава
Кмета на Общината да сключи договор с тях
11. Назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в
случаите на несъстоятелност;
12. Дава съгласие за сключване на договори за застраховка ;
13. Взема решения за прекратяване договора за възлагане управлението
на дружеството и упълномощава Кмета на Общината да извърши
действия по уведомяване на управителя.
Чл.10. Управителят има право да :
1. Управлява оперативно дружеството и неговото имущество в
съответствие с действащите нормативни актове и решения на
едноличния собственик на капитала;

2. Представлява дружеството пред собственика на капитала, съдебни,
банкови и финансови институции, пред други физически и
юридически лица, както и пред легитимни синдикални организации
и да упълномощава с тези права длъжностни лица от дружеството;
3. Сключва, изменя, прекратява трудови договори, налага
дисциплинарни наказания, стимулира, санкционира и командирова
персонала на дружеството, при спазване на действащата нормативна
разпоредба;
4. Ползва служебен автомобил при изпълнение на задълженията си по
договора за управление;
5. Ползва всички права за командироване в страната за сметка на
средствата на дружеството в съответствие с действащата нормативна
уредба.
Чл.11. Управителят е длъжен да :
1. Създава условия за социално развитие на колектива на дружеството и
за подобряване условията на труд;
2. Уведомява в писмена форма Общинския съвет и Кмета на Общината
за всички обстоятелства от съществено значение за дружеството;
3. Разработва, организира изпълнението и отчита бизнес програма за
развитие на дружеството за периода на действие на договора му за
управление;
4. Разработва и предоставя всякакъв вид информация и документация,
свързани с дейността на дружеството по искане на Кмета на
Общината или упълномощени от него лица.
Чл.12. Управителят няма право да :
1. Е в трудови правоотношения с дружеството, чието управление му е
възложено;
2. Предоставя кредити на юридически, физически лица и граждански
дружества;
Чл. 13. /1/ Управлението на дружеството се възлага на управителя чрез
двустранно подписан договор за управление, между него и Кмета на Общината.
/2/ Предложение на проекта на договор за възлагане управление се
изготвя от Кмета на Общината и се внася за обсъждане в Общински съвет.
Проектът да съдържа следните елементи:
1. Основание, на което се сключва договора;
2. Да бъдат описани основните права и задължения на страните;
3. Начинът на осъществяване на контрол и финансова отчетност;
4. Методика на формиране възнаграждението на управителя на
дружеството;
5. Бизнес-планът или конкретните финансови резултати, срокове за
постигането им;
6. Други изисквания към дейността на дружеството или работата на
управителя в т.ч.:
- Механизъм за определяне дивидентите, които трябва да изплаща
дружеството на общината
- Механизъм за уреждане на някои други ангажименти на дружеството
към общината
7. Срок на действие на договора;
8. Начинът на прекратяване на договора, отговорност на страните при
неизпълнение или частично изпълнение;

9. Да включва клаузи, като договорно подсъдност, начин на
продължаване на действието на договора, финансово стимулиране на
управителя при постигане на определени резултати, методика на командировка
на управителя и други клаузи съгласно разпоредбите на Закона за задълженията
и договорите.
/3/ Кметът на Общината е длъжен да осигури условия за упражняване
правата и задълженията на управителя, поети в договора.
Чл. 14. Срокът на действие на договора за управление съвпада със срока
на правомощията на управителя, определени от Общинския съвет.
Чл. 15. Договорът за управление може да бъде прекратен с решение на
ОбС, преди изтичането на срока му при доказани нарушения и системно
неизпълнение на задълженията по договора. При форсмажорни обстоятелства
Кметът на Общината може да назначи И.Д. управител.
Чл. 16. /1/ Възнаграждението на управителя се определя в договора за
управление.
/2/ Заплатата на управителя е за сметка на средствата за работна заплата на
дружеството.
Чл. 17. Управителят се осигурява за всички осигурителни случаи за
сметка на средствата на дружеството.
Чл. 18. ОбС има право да намалява до 50% размера на възнаграждението
на управителя за срок от 3 месеца, в случай, че той нарушава нормативната
уредба, неизпълнява негови решения и незадоволително изпълнява
задълженията си по договора за управление.
Чл.19. /1/ При реализиране на годишна балансова печалба от
дружеството, ОбС може да увеличи до 20% начисленото за годината
възнаграждение на управителя. Допълнителното възнаграждение е за сметка на
балансовата печалба на дружеството след заделяне на нормативно определените
части от нея за резерва и дивидент.
/2/ Допълнителното възнаграждение по ал.1 не се изплаща, когато са налице
непокрити загуби от минали години.
Чл.20./1/Контрола върху работата на дружеството и управителя
опазването на имуществото и финансовите резултати се извършва от
постоянната комисия по финанси и бюджет при Общински съвет.
/2/ За работата си комисията съставя протоколи, които подлежат на
утвърждаване от ОбС.
/3/ Своите решения комисията взема с обикновено мнозинство.
Чл. 21. Комисията разглежда, обсъжда и прави предложения по :
1. бизнес-програмата за развитие на дружеството;
2. отчети по бизнес програмата за развитие на дружеството;
3. годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството;
4. ревизионните актове на дружеството;
5. по стимулиране и санкциониране на управителя;
6. предложения на управителя свързани с дейността на дружеството;
7. други въпроси свързани с работата на дружеството.
Чл. 22. Годишният счетоводен отчет на дружеството се заверява съгласно
действащите нормативни актове и се представя на ОбС придружен от
обяснителна записка и доклад до 15 април след отчетната година.

РАЗДЕЛ ІV
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА В ТЪРГОВСКИТЕ
ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ОБЩИНАТА Е АКЦИОНЕР ИЛИ СЪДРУЖНИК

Чл.23. В дружествата с ограничена отговорност, в които Общината е
съдружник, лицата, упълномощени да представляват Общината в Общото
събрание на съдружниците, съгласуват своите действия с решенията на
Общинския съвет по следните въпроси:
1. изменение или допълнение на дружествения договор;
2. приемане или изключване на съдружник, даване на 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. решение за допълнителни парични вноски;
6. решение за участие в други дружества;
7. преобразуване и прекратяване на дружеството.
Чл.24. В акционерните дружества, в които Общината е акционер, лицата,
упълномощени да представляват Общината в Общото събрание на акционерите,
съгласуват своите действия с решенията на Общинския съвет по следните
въпроси:
1. изменение или допълване устава на дружеството;
2. намаляване и увеличаване капитала на дружеството;
3. преобразуване и прекратяване на дружеството.
РАЗДЕЛ V
ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА НЯКОИ ВИДОВЕ ДОГОВОРИ

Чл.25.Сключването на договори за продажба, замяна и наем на
дълготрайни активи на търговски дружества с общинско участие , се извършва
по условията и по реда на действащи нормативни актове.
РАЗДЕЛ VІ
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЪЛЖИМИЯ ДИВИДЕНТ ЗА ОБЩИНАТА ЗА
ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ
Чл.26. /1/ Едноличните търговски дружества с ограничена отговорност
отчисляват дивидент в размер 20 на сто от печалбата, след данъчно облагане на
съответната финансова година.
/2/ Когато дружеството отчита непокрита загуба от минали
години, от печалбата по ал.1 се приспада една трета от загубата, намалена с
натрупаните резерви и неразпределена печалба от минали години. Дивидентът
се определя от остатъка, ако има такъв.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Тази Наредба е приета на основание чл. 34, ал.5 от Закона за
общинската собственост и чл.3 от Правилника за прилагане на Закона за
общинската собственост.
§ 2. Наредбата е приета от Общински съвет с Решение № 95, Протокол
№ 14 от 26.11.2004 г.

