ОБЩИНА ЛОЗНИЦА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОТМЕНЕНА !

НАРЕДБА № 9
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА
ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С
ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ И ЧРЕЗ ОБЩИНСКИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
(приета с Решение № 208 по Протокол № 21 от 27.04.2009 г. на
Общински съвет – Лозница)

ГЛАВА І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1 С тази наредба се урежда редът за осъществяване на стопанската дейност на
Община Лозница чрез еднолични търговски дружества с общинско имущество или чрез
търговски дружества с общинско участие, както и чрез общински предприятия.
Чл.2 /1/ Общинският съвет упражнява правата на собственост на общината в
търговските дружества при условията, по реда и чрез органите, посочени в тази наредба.
/2/ Общината осъществява самостоятелно стопанска дейност в предвидените
от Закона за общинската собственост /ЗОС/ случаи чрез общински предприятия по ред и
начин, указан в устройствените им правилници, приети от общинския съвет.
ГЛАВА ІІ
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ
РАЗДЕЛ І
ОБРАЗУВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
И УЧАСТИЕ В ОБРАЗУВАНИ ТАКИВА
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Чл.3 /1/ Общинският съвет може да образува еднолични дружества с ограничена
отговорност и еднолични акционерни дружества по реда на Търговския закон.
/2/ Общинският съвет може да вземе решение за участие на общината като
съдружник или акционер в съществуващи търговски дружества.
/3/ Решението по ал.2 се взема при съблюдаване на следните принципи:
конкретизиране на предмета на дейност на дружеството; икономическа изгода за
общината; публичност на услугата включена в предмета на дейност на дружеството;
съобразяване и възможност за въздействие на пазара и упражняване правата на
собственост на общината в търговските дружества в интерес на местната общност.
Чл.4 Преобразуването на общински предприятия в търговски дружества се
извършва от общинския съвет.
Чл.5 При преобразуване на общински предприятия в капитала на дружеството се
записват всички дълготрайни активи на предприятието, посочени в баланса му.
РАЗДЕЛ ІІ
ОРГАНИ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ОБЩИНАТА Е
СОБСТВЕНИК, СЪДРУЖНИК ИЛИ АКЦИОНЕР
Чл.6 /1/ Органи на еднолични дружества с ограничена отговорност са:
1.едноличният собственик на капитала.
2.управителят /управителите/.
/2/ Органи на еднолични акционерни дружества са:
1. едноличният собственик на капитала.
2. съветът на директорите /едностепенна система/ или надзорния и
управителния съвет /двустепенна система/.
Чл.7 Органите на търговските дружества, в които общината е съдружник или
акционер, се формират при условията и по реда на Търговския закон.
Чл.8 Общинският съвет упражнява правата на едноличния собственик на капитала
в едноличните търговски дружества с общинско имущество.
Чл.9 В търговските дружества, в които общината е акционер или съдружник,
правата се упражняват от кмета на общината или упълномощено от него лице, съгласно
решение на общинския съвет.
РАЗДЕЛ ІІІ
ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ЕДНОЛИЧНИ
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
Чл.10 /1/ Общинският съвет, като едноличен собственик на капитала в едноличните
дружества с ограничена отговорност:
1.изменя и допълва учредителния акт на дружеството.
2.преобразува и прекратява дружеството.
3.приема годишния отчет и баланса.
4.взема решения за намаляване или увеличаване на капитала.
5.избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от
отговорност.
6.избира контрольор и проверители на дружеството.
7.взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие в други
дружества.
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8.взема решения за участие на дружеството в граждански дружества.
9.взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и
вещни права върху тях.
10. взема решения за придобиване или разпореждане с дялове или акции –
собственост на дружеството, в други дружества, както и за придобиване
или разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството в
чужбина.
11. взема решение за предявяване искове на дружеството срещу управителя
или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях.
12. взема решения за допълнителни парични вноски.
13. дава съгласие за обезпечения в полза на трети лица.
14. дава съгласие за сключване на договори за кредитиране на трети лица и
договори за задължително застраховане на имущества.
15. дава съгласие за учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на
дружеството.
16. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай
на несъстоятелност.
Чл.11 Едноличният собственик на капитала в еднолични акционерни дружества:
1. изменя и допълва устава на дружеството.
2. увеличава или намалява капитала на дружеството.
3. преобразува и прекратява дружеството.
4. избира и освобождава органите по чл.6, ал.2 т.2 и определя
възнаграждението им.
5. назначава и освобождава дипломирани експерт – счетоводители.
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт –
счетоводител и взема решение за разпределение на печалбата, съгласно чл.221, т.7 от
Търговския закон.
7. решава издаването на акции и облигации.
8.назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай
на несъстоятелност.
9. освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет, на
управителния съвет и на съвета на директорите.
10. взема решения за закриване или прехвърляне на предприятия или на
значителни части от тях.
11. дава съгласие за сключване на договори за задължително застраховане на
имущества.
Чл.12 Едноличният собственик на капитала в едноличните акционерни дружества
може да предвиди изрично в уставите на тези дружества друг ред или изисквания при
вземане на решения относно:
1.участие или разпореждане с участие в други търговски или граждански
дружества в страната или чужбина.
2.придобиване или разпореждане с недвижими имоти или с вещни права върху
тях.
3. даване на обезпечения в полза на трети лица.
4. сключване на договори за кредитиране на трети лица.
5. учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството.
Чл.13 Правомощията на едноличния собственик на капитала се посочват в
учредителните актове, съответно в уставите на едноличните търговски дружества.
РАЗДЕЛ ІV
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АПОРТНИ ВНОСКИ /НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ/
Чл.14 Апортирането на имоти и вещи – частна общинска собственост, в капитала
на търговски дружества се извършва с решение на общинския съвет.
Чл.15 /1/ Ако общината като съдружник, съответно акционер, прави непарична
вноска, дружественият договор, съответно уставът, трябва да съдържа името на
вносителя, пълно описание на непаричната вноска, паричната й оценка и основанието
на правата му.
/2/ В дружествения договор, съответно устава, задължително трябва да се
предвиди, че апортната вноска се прави под условие, касаещо възможността за
разпореждане с нея само след решение на общинския съвет.
/3/ Вноската в дружество с ограничена отговорност или акционерно
дружество се оценява от 3 вещи лица, назначени от съда, пред който ще се извърши
регистрацията на дружеството, по искане на вносителя. Заключението на вещите лица
трябва да съдържа пълно описание на непаричната вноска, метода на оценка,
получената оценка и нейното съответствие на размера на дела от капитала или на броя,
номиналната и емисионната стойност на акциите, записани от вносителя.
Заключението се представя в търговския регистър при вписване след приемането му от
съда.
/4/ Оценката в дружествения договор, съответно в устава, не може да бъде
по-висока от дадената от вещите лица в съда.
/5/ Ако вносителят не е съгласен с оценката, може да участва в дружеството
с парична вноска или да откаже да участва в дружеството.
/6/ Вноската не може да има за предмет бъдещ труд или услуга.
Чл.16 /1/ Вноската на право за учредяването или за прехвърлянето на която се
изисква нотариална форма, се извършва с дружествения договор. При вноската в
акционерно дружество към устава се прилага писмено съгласие на вносителя с
описание на вноската и нотариална заверка на подписа му.
/2/ Вноската на други права се извършва в предписаната от закона форма за
тяхното учредяване или прехвърляне.
/3/ Вноската на вземане се извършва с дружествения договор, съответно с
устава, като вносителят прилага доказателства, че е съобщил на длъжника за
прехвърлянето на вземането. Изискването за съобщение не се прилага, когато
вземането е срещу самото дружество.
/4/ Правото върху вноската се придобива от момента на възникване на
дружеството или от момента на внасянето й в съществуващо дружество.
/5/ Когато вноската има за предмет вещно право върху недвижима вещ,
съответният орган на дружеството след възникването му представя в службата по
вписванията нотариално заверено извлечение от дружествения договор, а когато е
необходимо, и отделно съгласието на вносителя. Органът представя нотариално
заверено извлечение от устава и съгласието на вносителя. При вписването съдията по
вписванията проверява правата на вносителя.
Чл.17 Разпореждане с апортна вноска, направена от общината в търговско
дружество, може да се извършва от последното само след изрично решение на
общинския съвет, в съответствие с разпорежданията на чл.15, ал.2 от наредбата.
РАЗДЕЛ V
СТАТУТ НА ОРГАНИТЕ НА ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С
ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ
Чл.18 /1/ Управители и контрольори на общински еднолични дружества с
ограничена отговорност могат да бъдат физически и юридически лица.
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/2/ Членове на изпълнителни и контролни органи на общински еднолични
акционерни дружества могат да бъдат физически лица. Ако уставът на еднолично
акционерно дружество допуска, член на орган на дружеството може да бъде и
юридическо лице.
Чл.19 /1/ Не могат да бъдат управители на общински еднолични дружества с
ограничена отговорност, физически или юридически лица, които:
1.
от свое или от чуждо име извършват търговски сделки.
2.
участват в събирателни или командитни дружества и в дружества с
ограничена отговорност.
3.
заемат длъжност в ръководни органи на други дружества, с
общинско имущество.
4.
са лишени с присъда или с административно наказание от правото
да заемат материалноотчетническа длъжност до изтичане срока на наказанието.
5.
са управители, контрольори и членове на изпълнителни или
контролни органи на друго търговско дружество с общинско имущество.
6.
са народни представители, министри, заместник – министри,
председатели на комитети, областни управители, заместник областни управители,
кметове, заместник – кметове, кметски наместници, секретари на общини,
изпълнителния директор и членове на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация.
7. са общински съветници.
/2/ Не могат да бъдат управители на общински еднолични дружества с
ограничена отговорност и физически лица, които работят по трудови
договори или служебни правоотношения.
Чл.20 Не могат да бъдат контрольори в общинско еднолично дружество с
ограничена отговорност:
1. управители, 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.
лишени с присъда или с административно наказание от правото да
заемат материалноотчетническа длъжност.
4.
управителите и членовете на изпълнителни или контролни органи
на друго дружество или общинско еднолично търговско дружество.
5.
народните представители, министрите, заместник – министрите,
председатели на комитети, областните управители, заместник областните управители,
кметовете, заместник – кметовете, кметските наместници, секретарите на общини,
изпълнителния директор и членовете на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация.
6. общински съветници.
Чл.21 /1/ Не могат да бъдат членове на съветите на директорите, на надзорните и
на управителните съвети на общински еднолични акционерни дружества, физически
лица, които:
1.
от свое или от чуждо име извършват търговски сделки, свързани с
предмета на дейност на съответното общинско дружество.
2.участват в търговски дружества, свързани с предмета на дейност на съответното
общинско дружество.
3.са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат
материалноотчетническа длъжност.
4.са били членове на изпълнителни или контролни органи или неограничено
отговорни съдружници в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако
са останали неудовлетворени кредитори.
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5.са съпрузи или роднини до трета степен по права или по съребрена линия,
включително по сватовство, на друг член на органа на управление на дружеството.
6.са управители или членове на изпълнителни или контролни органи на друго
търговско дружество с общинско имущество.
7.са народни представители, министри, заместник – министри, председатели на
комитети, областни управители, заместник областни управители, кметове, заместник –
кметове, кметски наместници, секретари на общини, изпълнителния директор и
членовете на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация.
8.са общински съветници.
/2/ Не могат да бъдат изпълнителни членове на съветите на директорите,
лица, които работят по трудови или служебни правоотношения.
РАЗДЕЛ VІ
ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И КОНТРОЛА НА ЕДНОЛИЧНИТЕ
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ
Чл.22 /1/ Отношенията между дружеството и изпълнителен член на съвета на
директорите се урежда с договор за възлагане на управлението, който се сключва в
писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите.
/2/ Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор,
който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание
на акционерите или от едноличния собственик.
/3/ Контролът за спазване на дружествения договор и за опазване на
имуществото на общинското еднолично дружество с ограничена отговорност, както и
контролът върху дейността на управителния съвет в общинското еднолично акционерно
дружество, се възлага с договори за контрол, сключени между всеки контрольор или член
на надзорния съвет и кмета на общината, след решение на общинския съвет.
Чл.23 /1/ Отношението между дружеството и управителя се уреждат с договор за
възлагане на управлението.
/2/ Договорът се сключва в писмена форма между управителя и кмета на
Община Лозница, след решение на общинския съвет.
Чл.24 Управлението на общинските еднолични дружества с ограничена
отговорност, се възлага след провеждане на конкурс при условия и по ред, определени
от общинския съвет.
Чл.25 /1/ Договорите за управление и за контрол в общинските еднолични
търговски дружества се сключват за срок до пет години.
/2/ Срокът по ал.1 може да бъде удължен с решение на общинския съвет.
Чл.26 /1/ В договора за управление или за контрол 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. основанията за прекратяване на договора.
/2/ В договора за управление с членовете на съвета на директорите,
съответно на надзорния и на управителния съвет, се посочват вида и размера на
гаранцията, която те дават за своето управление.
/3/ Дадената гаранция се връща след прекратяването на договора за
управление и след решението на общинския съвет за освобождаване от отговорност.
Когато гаранцията е била внесена в пари, на връщане подлежат и лихвите върху
внесената сума.
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Чл.27 /1/ С договора за управление или с договора за контрол с членовете на
надзорния съвет, кмета на общината утвърждава бизнес – задачата на дружеството за
целия срок на договора и поотделно за всяка година, в съответствие със стратегията за
развитие на дружеството.
/2/ Бизнес – задачата съдържа конкретни икономически показатели, чието
изпълнение органите на управление, съответно надзорният съвет, следва да осигурят,
като: рентабилност, производителност, обем на продажбите, печалба или намаление на
загуба, нови пазари, използване на съоръженията, поддържане на оптимален брой
работни места, финансови задължения, инвестиции и др.
/3/ Въз основа на бизнес задачата управителите, съветите на директорите и
управителните съвети разработват и приемат бизнес програма за целия сок на действие
на договора за управление и конкретно за всяка година.
Чл.28 /1/ Договорите с управителите, контрольорите, членовете на съветите на
директорите и членовете на надзорните съвети се прекратяват преди изтичане на срока:
1. по взаимно съгласие на страните.
2. по искане на която и да е от страните с предизвестие, не по – малко от 3
месеца.
3. при преобразуване или прекратяване на общинското еднолично
търговско дружество, прекратяване на юридическото лице, собственик
на капитала на дружеството.
4. в случай на смърт или поставяне под запрещение на физическото лице,
съответно в случай на обявяване в несъстоятелност или прекратяване на
юридическото лице.
5. при възникване на някои от обстоятелствата, обуславящи забрана или
ограничение за лицето за изпълнение на съответните функции, съгласно
чл.19 – 21.
6. поради фактическа невъзможност на лицето да изпълнява задълженията
си, продължила повече от 60 дни.
7. поради други условия, посочени в договора.
/2/ Договорите с управителите, с членовете на съветите на директорите и с
членовете на надзорните съвети, могат да бъдат прекратени преди изтичане
на срока с решение на общинския съвет, при следните условия:
1. при неизпълнение на икономическите показатели, определени съгласно
чл.27, ал.2 от тази наредба.
2. при нарушения на закона, извършени при или по повод изпълнението на
задълженията по договора или при нарушение на тази наредба.
3. при извършване на действия или бездействия на лицето, довели до
влошаване на финансовите резултати на общинското еднолично
търговско дружество, или от които са произтекли щети за дружеството.
/3/ Договорите с контрольорите могат да бъдат прекратени преди изтичане
на срока с решение на общинския съвет, при условията на ал.2, т.2 или 3.
Чл.29 /1/ При прекратяване на общинското еднолично търговско дружество, освен
в случай на несъстоятелност, общинският съвет с решението за прекратяване, назначава
ликвидатори, с които се сключва договор.
/2/ Не могат да бъдат назначавани за ликвидатори лица, които:
1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки.
2. участват в събирателни и командитни дружества и в дружества с
ограничена отговорност.
3. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да
заемат материалноотчетническа длъжност.
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4. са народни представители, министри, заместник – министри,
председатели на комитети, областни управители, заместник областни
управители, кметове, заместник – кметове, кметски наместници,
секретари на общини, изпълнителния директор и членове на Надзорния
съвет на Агенцията за приватизация.
/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 на приключване на работата.
5.
РАЗДЕЛ VІІ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА В ТЪРГОВСКИТЕ
ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ОБЩИНАТА Е АКЦИОНЕР ИЛИ СЪДРУЖНИК
Чл.30 /1/ В дружествата с ограничена отговорност, в които общината е съдружник,
лицата упълномощени да представляват общината в общото събрание на съдружниците
по реда на чл.9 от тази наредба, вземат предварително писмено съгласие от кмета на
общината по следните въпроси:
1. изменяне и допълване на дружествения договор.
2. приемане или изключване на съдружник, даване на съгласие за
прехвърляне 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. приемане на годишните отчети и баланси, след заверка от експерт –
счетоводител разпределение на печалбата.
8. преобразуване и прекратяване на дружеството.
/2/ за случаите на т.1, 3, 5 и 8 се взема и решение на общинския съвет.
Чл.31 /1/ В акционерните дружества, в които общината е акционер, лицата,
упълномощени да представляват общината в общото събрание на акционерите по реда
на чл.9 от тази наредба, вземат предварително писмено съгласие от кмета на общината
по следните въпроси:
1. изменяне или допълване на устава на дружеството.
2. намаляване или увеличаване капитала на дружеството.
3. преобразуване и прекратяване на дружеството.
4. одобряване на годишния счетоводен отчет, след заверка от експерт –
счетоводител и разпределение на печалбата.
5. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите,
съответно на надзорния и управителния съвети.
6. назначаване и освобождаване на експерт – счетоводители.
7. избиране и освобождаване членове на съвета на директорите, надзорен
и управителен съвети.
/2/ За случаите по т.1, 2 и 3 се взема и решение на общинския съвет.
РАЗДЕЛ VІІІ
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ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ В ЕДНОЛИЧНИТЕ
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ
Чл.32 /1/ Възнаграждението на органите по чл.6, ал.2 т.2, се определят от
общинския съвет.
/2/ Възнаграждението на управителите и на изпълнителните членове с
представителна власт, както и на лицата по ал.1 се определят в съответствие с
постигнатите резултати от дейността при условията на приеманата от МТСП Наредба за
реда за формиране на фонд работна заплата на дружествата с над 50%
държавно/общинско участие, след утвърждаване от общинския съвет.
РАЗДЕЛ ІХ
ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА НЯКОИ ВИДОВЕ ДОГОВОРИ
Чл.33 /1/ Търговете и конкурсите за продажба, замяна и наем на дълготрайни
активи се провеждат, а сключването на договорите се извършва от управителите на
едноличните дружества с ограничена отговорност или изпълнителния директор на
едноличните акционерни дружества, след решение на общинския съвет.
/2/ Не се изисква разрешение от едноличния собственик по предходната
алинея при продажба, замяна и наем на движимото имущество на стойност до 5% от
общата балансова стойност на дълготрайните материални активи към 31 декември на
предходната година. Сделки с дълготрайни финансови активи се сключват само след
решение на едноличния собственик на капитала – общинския съвет.
/3/ В отделни случаи с решение на едноличния собственик на капитала,
сключването на договори за продажба, замяна и наем може да се извърши без търг.
/4/ Сключването на договори по чл.34, ал.1 с други общински предприятия,
търговски дружества с общинско имущество и общински звена на бюджетна издръжка
се извършва без търг.
Чл.34 /1/ Сделките по чл.33 от тази наредба се извършват след провеждане на търг
или конкурс по следната процедура:
1.Началната цена при търг и конкурс за продажба и замяна на дълготрайните
активи се определя по пазарни цени от независим лицензиран оценител, а стартовата
наемна цена се определя по реда на Наредба № 2 на Общински съвет – Лозница .
2.Търгът или конкурсът се открива при спазване на особените изисквания на
устройствения акт на съответното дружество.
/2/ Решението на търговеца за откриване на търга съдържа: описание на
обекта; начална тръжна цена; вида на търга /тайно или явно наддаване/; начин на
плащане; дата, място и час на провеждане на търга; ред за получаване на тръжната
документация; условия за оглед на обекта; краен срок за приемане на оферти от
участниците; специални изисквания към участниците и други тръжни условия, ден,
място и час за повторно провеждане на търга; утвърдена тръжна документация и състава
на комисията по провеждане на търга, която да включва задължително правоспособен
юрист.
Условията на търга с изброените данни се разгласяват чрез обявление поне
в един местен вестник най – малко 14 дни преди обявената дата на търга.
1.При търг с явно наддаване председателят на комисията обявява
първоначалната цена, от която да започне наддаването и определя стъпката на наддаване,
която не може да бъде по – малка от 1 % и по – голяма от 10 % от началната цена.
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Наддаването се извършва чрез ясно обявяване от участника на предложената цена. Всяко
наддаване трябва да бъде равно на определената стъпка.
Преди третото обявяване на последната предложена цена се прави
предупреждение в този смисъл и ако няма други предложения, наддаването приключва
със звуков сигнал от председателя, който обявява спечелилия търга и предложената
окончателна цена, след което закрива търга.
Внесеният депозит на участник, който е определен за спечелил търга се
губи, ако същият откаже да плати предложената цена.
2.Търг с тайно наддаване се провежда чрез предварително подаване на
писмени оферти от всеки участник в непрозрачен запечатан плик, върху който се поставя
входящ номер, час и името на подателя.
В деня на провеждане на търга комисията разпечатва подадените пликове и
се запознава с редовността на документите с оглед произнасянето й по допускане до
участие. По преценка на председателя на комисията заседанието й може да бъде открито
или закрито.
Редовно подадените оферти се класират съобразно критериите от тръжната
документация.
При участие на един кандидат се изчаква 1 час, след което търга се провежда
само с един участник.
Ако класираният на първо място участник не сключи договор в указания
срок, същият губи внесения депозит.
/3/ Конкурсът се провежда чрез предварително подаване на писмено
предложение от всеки участник в малък непрозрачен плик, който се запечатва. Малкият
плик заедно с изискуемите документи от участниците се поставя в голям непрозрачен
плик, който също се запечатва и върху него се отбелязва названието на обекта на
конкурса и адреса на подателя. Изискуемите документи за физическите лица са:
заявление за участие в търга; декларация за запознаване с тръжните условия; платежни
документи за закупени тръжни книжа и за платен депозит, копие от документа за
самоличност; юридическите лица и едноличните търговци допълнително представят
решение за съдебна регистрация, удостоверение за актуално състояние, издадено в
месеца на провеждане на конкурса, декларация за наличие или липса на задължения към
ТДД и НОИ.
1.Предложението трябва да съдържа:
а/представяне на кандидата;
б/наименование на обекта на конкурса;
в/разработки по условията на конкурса, ако такива се изискват;
г/цена, начин и условие на плащане;
2.След изтичане на срока за предаване на предложенията на заседание на
конкурсната комисия, председателят проверява дали пликовете са запечатани и
съобщава общия брой на предложенията.
Не се разглеждат предложения, които:
а/са подадени извън срока;
б/са подадени в незапечатан плик;
в/не съдържат документите по т.1;
3.Когато в определения срок постъпи предложение от един кандидат
комисията го разглежда и прави предложение за обявяването му за спечелил конкурса,
ако отговаря на утвърдените конкурсни условия.
Когато не постъпи нито едно предложение в определения срок, могат да се
извършат промени в условията на конкурса, включително да се намали офертната цена
по предложение на конкурсната комисия.
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4.В деня на провеждане на конкурса комисията разпечатва подадените
пликове и се запознава с редовността на документите на кандидатите, като на
заседанието на комисията се води протокол, в който се отразяват направените
констатации.
Конкурсната комисия може да поиска писмени разяснения по
предложенията. Тези разяснения не трябва да водят до изменение или допълнение на
представените предложения.
5.Комисията извършва класиране на редовно подадените оферти според
обявените критерии, като след завършване на конкурса изготвя в 14 – дневен срок
мотивиран доклад, който съдържа предложение за определяне на участник, спечелил
конкурса.
6.Въз основа на резултатите от конкурса в 7-дневен срок от получаване на
доклада по т.5, се издава заповед, с която се определя лицето, спечелило конкурса. Тя се
обявява на публично място, общодостъпно за всички заинтересовани лица.
Заповедта може да се обжалва от участниците в конкурса по реда на Закона
за административното производство.
7.След като влезе в сила заповедта същата се връчва на лицето, спечелило
конкурса по реда на ГПК, което в 14-дневен срок от датата на връчване е длъжно да
сключи договор съгласно конкурсните условия.
Ако лицето, спечелило конкурса не извърши действията по т.7 се приема, че
се отказва от сключване на договор, като внесения депозит се задържа.
В случай, че в срока по т.7 не се сключи договор по вина на спечелилия
конкурса участник, може да се определи за спечелил конкурса следващия в класирането
участник, отговарящ на конкурсните условия.
Ако и вторият участник не сключи договор може при същите условия да се
предложи на следващите класирани участници, а при тяхното изчерпване, се насрочва
нов конкурс.
8.След сключване на договор, с който и да е от класираните участници се
освобождават депозитите на останалите, а на тези, които са отказали сключване на
договор – същите се задържат.
Чл.35 Договорите за наем могат да бъдат сключвани за 3-годишен период, а за
срок до 10 години – с решение на общинския съвет.
ГЛАВА ІІІ
ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
РАЗДЕЛ І
ОБРАЗУВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Чл.36 /1/ Общинското предприятие е специализирано звено на общината за
управление на общинското имущество с цел задоволяване на потребностите на
населението и осигуряване изпълнението на общински дейности в следните
направления:
1.благоустройство, изграждане, поддържане или управление на обекти –
общинска собственост;
2.управление и поддържане на общински пазари и тържища;
3.социално обслужване;
4.обредна дейност;
5.ученическо почивно дело;
6.Сметопочисване , сметосъбиране , сметоизмозване , снегопочисване .
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/2/ На общинското предприятие не могат да бъдат възлагани функции,
представляващи част от административно – техническото обслужване на населението.
Чл.37 /1/ Общинските предприятия се създават, преобразуват и закриват с
решение на общинския съвет.
/2/ С решението по ал.1 се определят дейността, структурата, числения състав
и предоставеното за управление общинско имущество.
Чл.38 Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на
правилник, приет от общинския съвет, на решения на общинския съвет и на нормативни
актове, уреждащи предмета на дейност.
РАЗДЕЛ ІІ
УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Чл.39 /1/Общинското предприятие се управлява от директор.
/2/ Не могат да бъдат директори на общински предприятия лица, които:
1.от свое или от чуждо име извършват търговска дейност.
2.заемат длъжност в дружества с общинско имущество.
3.са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат
материалноотчетническа длъжност до изтичане срока на наказанието.
Чл.40 Директорите на Общинските предприятия се назначават от кмета на
общината с индивидуален трудов договор.
Чл.41 Общинският съвет, като едноличен собственик на активите, включени в
баланса на общинските предприятия взема решения относно:
1. изменяне и допълване решението за създаване на общинското предприятие.
2. преобразуване и закриване на предприятието.
3. за предоставяне или отнемане на общинско имущество.
Чл.42 Структурата на общинското предприятие се определя с правилника за
осъществяване на дейността му, приет от общинския съвет, а щатното разписание на
предприятията се утвърждава ежегодно от кмета на общината в рамките на определената
в правилника численост.
Чл.43 Директорите на общинските предприятия организират контрола върху
финансово – счетоводната дисциплина и използването на материалните и парични
активи.
Чл.44 /1/ Директорите на общинските предприятия организират и осъществяват
управлението на имотите – частна общинска собственост, предоставени им безвъзмездно
за осъществяване на техните функции.
/2/ Закупуването на машини, съоръжения, транспортни средства и други
дълготрайни активи, необходими за осъществяване на дейността на общинското
предприятие, се извършва по реда на Закона за обществените поръчки.
/3/ Вещите, необходими за осъществяване на дейността на общинското
предприятие, се закупуват от директора или упълномощено от него длъжностно лице.
/4/ Директорите на общински предприятия не могат да отдават под наем
имоти и вещи – публична общинска собственост, предоставени им от общината за
стопанисване.
/5/ Имоти или части от тях – частна общинска собственост, предоставени за
стопанисване на общинските предприятия, могат да се отдават под наем, ако не са
свързани с основната дейност на предприятието, което се осъществява по реда на
Наредба № 2 на общинския съвет, а реда за разпореждане с приходите от наем се
определя в правилника за дейността на всяко общинско предприятие.
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РАЗДЕЛ ІІІ
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Чл.45 /1/ Общинските предприятия осъществяват дейността си чрез
предоставените им активи.
/2/ Тези активи се управляват по реда на Наредба № 2 на Общински съвет –
Лозница за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска
собственост.
Чл.46 Дълготрайните активи, предоставени на общинските предприятия по реда
на чл.37, ал.2, не могат да бъдат предмет на разпоредителни сделки, страна по които е
общинското предприятие.
Чл.47 Придобиването, поддържането и ремонтите на дълготрайните материални
активи се извършва за сметка на общинските предприятия в рамките на предвидените им
средства в приходно – разходната сметка.
Чл.48 Финансовите взаимоотношения на общинските предприятия с общината се
уреждат на база утвърдена от общинския съвет приходно–разходна сметка, заедно с
общинския бюджет.
Чл.49 Общинските предприятия са второстепенни разпоредители с бюджетни
кредити.
Чл.50 Организацията на финансовата дейност /ценообразуване, отчетност,
вътрешноведомствен контрол и др./ се съгласува с общинската администрация.
Чл.51 Общинските предприятия съставят самостоятелен баланс, който е елемент
от консолидирания счетоводен баланс на общината. Всяко тримесечие се съставя отчет
за касовото изпълнение на бюджета, който се представя в Дирекция “Финансови
дейности” в общината с обяснителна записка.
Чл.52 Общинските предприятия се разчитат самостоятелно от свое име, за сметка
на общината само за дейностите, определени в техните правилници и в рамките на
ресурсите в годишните план-сметки, утвърдени от общинския съвет.
ГЛАВА ІV
РЕГИСТРИ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ И
ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Чл.53 /1/ В общината се създават и поддържат регистри на търговските дружества
с общинско участие и на общинските предприятия.
/2/ В регистрите се вписват:
1.общинските еднолични търговски дружества.
2.търговските дружества, в които общината е акционер или съдружник.
3.общинските предприятия.
/3/ Регистрите са публични.
Чл.54 /1/ Регистрите се води по образец, утвърден от кмета на общината.
/2/ Обстоятелствата, които подлежат на вписване за търговските дружества с
общинско участие са:
1.номер и партида на вписването в общинския регистър.
2.номер и партида на вписването в търговския регистър, номер и дата на
фирменото дело, номер и дата на решението, с което е постановено вписването.
3.вид на дружеството, наименование, седалище и адрес на управление.
4.срок и предмет на дейност.
5.капитал, съответно уставен фонд, разпределение на капитала.
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6.име, адрес, местожителство, наименование и седалище на съдружниците
или учредителите; размер на дяловете им; промени в съдружниците и в размера на
дяловете им; прехвърляне на акции.
7.име, адрес и местожителство на членовете на органите на управление;
представителство; име, адрес и местожителство на лицата, които представляват
дружеството, както и тяхното възнаграждение.
8.размер на общинското участие; орган, управляващ правата на общината
като собственик на капитала; име, адрес и местожителство на лицето, упълномощено да
представлява общината в общото събрание на дружеството.
9.участие в други търговски дружества; размер на участието и разпределение
на капитала в тези дружества.
10.клонове.
11.преобразуване, сливане, вливане и разделяне; прехвърляне на
предприятия.
12.прекратяване.
13.забележки по вписаните обстоятелства.
/3/ в т.13 се вписва и решението за приватизиране на дружеството, както и
датата на подписване на приватизационната сделка, способът за приватизация и
купувачът /купувачите/.
/4/ за общинските предприятия се вписват данни относно:
1.номер и партида на вписването в общинския регистър.
2.предмет на дейност, структурата, числения състав и предоставеното
общинско имущество.
/5/ Към регистрите по чл.54, ал.1 се прилагат годишните финансови отчети на
общинските предприятия и на търговските дружества, в които общината е собственик на
не по – малко от 25 на сто от капитала.
Чл.55 /1/ Вписването в регистрите се извършва от определено длъжностно лице,
което:
1.извършва вписването в регистрите въз основа на заверен препис от акта,
удостоверяващ подлежащите на вписване обстоятелства.
2.дава справки и издава удостоверения за вписаните обстоятелства.
3.води входящ регистър, описна книга, азбучен указател и комплектова
досиета на общинските предприятия и търговски дружества с общинско участие.
/2/ определеното да води регистрите длъжностно лице отбелязва датата на
всяко вписване в регистрите, което удостоверява със своя подпис.
/3/ в регистрите не се допускат изтривания и зачертавания. Поправки се
извършват по реда на вписването.
Чл.56 /1/ Органите на управление на общинските еднолични търговски
дружества, лицата упълномощени да представляват общината в търговските дружества,
както и директорите на общинските предприятия, са длъжни да изпращат преписи от
издадените от тях актове, удостоверяващи обстоятелствата, подлежащи на вписване, в 3дневен срок от издаването им.
/2/ Органите на управление на общинските еднолични търговски дружества
и упълномощените да представляват общината в търговските дружества лица изпращат
за вписване и копие от съдебното решение за вписване на обстоятелствата в търговския
регистър.
Чл.57 По смисъла на § 77, ал.1 от ПЗР на ЗОС заинтересованите лица имат право
по ред, определен от кмета на общината, на свободен достъп до данните в регистрите на
търговските дружества с общинско участие и общинските предприятия, освен ако
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данните не представляват класифицирана информация по смисъла на Закона за защита
на класифицираната информация.
ГЛАВА V
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1 Тази наредба се издава на основание чл.34, ал.5, изр. 2 на Закона за общинската
собственост.
§ 2 Настоящата наредба влиза в сила от деня на обявяването й по реда на
Правилника за организация и дейност на Общинския съвет Лозница и отменя досега
действащата Наредба № 9 -За условията и реда за упражняване на правата на
собственик от Община Лозница върху общинската част от капитала на търговските
дружества, приета с Решение № 61 от Протокол № 8 от 04.06.2004 година.
§ 3 Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на общината.
Настоящата наредба е приета с Решение № 208 по Протокол № 21 от 27.04.2009 г. на
Общински съвет – Лозница.
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