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НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И 

РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ В 

ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО 

УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА 
 

 

§1.В Глава Първа „ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ”, в чл.1 текстът „общински предприятия“ се 

замества с „общински публични предприятия”, като чл. 1 придобива следния вид:    

   „Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за упражняване на 

правата на община Първомай в търговски дружества с общинско участие в капитала и в 

общински публични предприятия.” 

§2.В Глава Първа „ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ”, в чл.2 текстът „общински предприятия“ се 

замества с „общински публични предприятия”, и текстът „или чрез кмета, в съответствие с 

разпоредбите на действащото законодателство и настоящата Наредба” се замества с 

„органите, посочени в тази наредба” като чл.2 придобива следния вид: 

„Чл. 2. Общинският съвет упражнява правата на община Първомай в търговски 

дружества с общинско участие в капитала и в общински публични предприятия пряко 

или чрез органите, посочени в тази наредба.” 

 

§3 В Глава Първа „ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ”, в чл.7 се правят следните промени:  

1. Ал.1 се изменя и придобива следния вид:  

„Чл. 7. (1) Търговските дружества – публични предприятия с общинско участие  

могат да бъдат: 

1.Еднолични дружества с ограничена отговорност /ЕООД/; 

2.Еднолични акционерни дружества /ЕАД/; 

3. Дружества с ограничена отговорност (ООД), в които общината притежава над 50 

на сто от дяловете или по друг начин упражнява доминиращо влияние, както и дъщерните 

им дружества, ако чрез тях общината контролира повече от 50 на сто от дяловете или по 

друг начин упражнява доминиращо влияние; 

4. Акционерни дружества (АД), в които общината притежава над 50 на сто от 

акциите или по друг начин упражнява доминиращо влияние, както и дъщерните им 

дружества, ако чрез тях общината контролира повече от 50 на сто от акциите с право на 

глас или по друг начин упражнява доминиращо влияние.” 

2. Добавя се нова алинея 2, със следния текст: „Извън случаите по ал.1, общината 

може да притежава дялове или акции в търговски дружества, които не са публични 

предприятия, на основание чл.51а от Закона за общинската собственост.”  

С което чл.7 придобива следния вид: 

„Чл. 7. (1) Търговските дружества – публични предприятия с общинско участие  

могат да бъдат: 

1.Еднолични дружества с ограничена отговорност /ЕООД/; 

2.Еднолични акционерни дружества /ЕАД/; 



3. Дружества с ограничена отговорност (ООД), в които общината притежава над 

50 на сто от дяловете или по друг начин упражнява доминиращо влияние, както и 

дъщерните им дружества, ако чрез тях общината контролира повече от 50 на сто от 

дяловете или по друг начин упражнява доминиращо влияние; 

4. Акционерни дружества (АД), в които общината притежава над 50 на сто от 

акциите или по друг начин упражнява доминиращо влияние, както и дъщерните им 

дружества, ако чрез тях общината контролира повече от 50 на сто от акциите с право 

на глас или по друг начин упражнява доминиращо влияние. 

 (2) Извън случаите по ал.1, общината може да притежава дялове или акции в 

търговски дружества, които не са публични предприятия, на основание чл.51а от Закона 

за общинската собственост.”  

§4 В Глава Първа „ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ”, чл.8 се изменя изцяло и придобива следния 

вид: 

„Чл.8 (1) Търговските дружества по чл.7, ал.1 са публични предприятия и по 

отношение на тях се прилагат глави втора, трета, четвърта и пета от тази наредба; 

 (2) За търговските дружества по чл.7, ал.2 се прилага глава пета от тази 

наредба.“ 

§5 В Глава Втора „Образуване, преобразуване и прекратяване на търговските 

дружества с общинско участие в капитала”, в чл.15, ал.1, т.1 се премахва текстът „и общо 

събрание“, като чл.15, ал.1,т.1 придобива следния вид: 

„Чл.15. (1) Органи на управление на общинските еднолични търговски дружества с 

ограничена отговорност са:  

1. Едноличният собственик на капитала, чиито функции се изпълняват от 

Общинския съвет;”  

§6 В Глава Втора „Образуване, преобразуване и прекратяване на търговските 

дружества с общинско участие в капитала”, в чл.18 се отменя ал.2. 

§7 В Глава Трета „Органи на управление, състав и правомощия на органите на 

управление”, в чл.20, т.15 и т.16 се изменят, като в началото на изречението се добавя 

следният текст: „След проведена конкурсна процедура….“, по този начин т.15 и т.16 

придобиват следния вид: 

„Чл. 20. Общинският съвет, в качеството си на едноличен собственик на 

капитала в търговски дружества с ограничена отговорност, упражнява правомощията 

на общо събрание по смисъла на Търговският закон и по смисъла на Закона за публичните 

предприятия и има следните права: 

15. След проведена конкурсна процедура избира управителя, определя 

възнаграждението му и го освобождава от отговорност;  

16. След проведена конкурсна процедура назначава контрольор, ако е предвидено в 

учредителния акт и определя възнаграждението му;” 

 §8 В Глава Трета „Органи на управление, състав и правомощия на органите на 

управление”, в чл.22, т.15 се  изменя,  като в началото на изречението се добавя следния текст: 

„След проведена конкурсна процедура….“, по този начин т.15 придобива следния вид: 

 



„Чл.22, т.15. След проведена конкурсна процедура избира, назначава и  освобождава 

членовете на съвета на директорите, съответно на надзорния съвет, и избира 

изпълнителни членове.” 

§9 В Глава Единадесета „Възлагане на управлението и определяне на възнаграждението 

на членовете на управителни и контролни органи на публични предрпиятия”,  Раздел II 

„Определяне възнаграждението на членовете на изпълнителните и контролните  органи в 

едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала”, чл.89 се отменя. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за учредяване и 

упражняване правата на община Първомай в публични предприятия и търговски дружества с 

общинско участие в капитала, е приета с Решение № …….. по Протокол № ….. от ………… г. 

на Общински съвет на община Първомай и влиза в сила от датата на публикуването й на 

официалния сайт на община Първомай, а именно __________г.. 

 

 


