
Допълнение 
към 

Наредба за реда и условията за учредяване на търговски дружества  с 
общинско имущество и за упражняване правата на собственост на  

Община Сопот в търговските дружества 
 

Чл. 27а (1) Общината може да участва м учредяването на търговско 
дружество (ООД или АД), инициатор за чието образуване е едноличен 
търговец или юридическо лице. 

(2) Инициаторът по ал. 1 отправя писмено предложение до кмета на 
общината с копие до председателя на общинския съвет. 

(3) Решение за участие на общината в търговско дружество по ал. 1 
се взема от общинския съвет с мнозинство 2/3 от общия брой на 
общинските съветници. 

(4) Учредяването на търговско дружество по ал. 1 се извършва по 
реда на Търговския закон. 

(5) Предложение за участие на общината в търговско дружество по 
ал. 1 се внася в общинския съвет от кмета на общината. Предложението 
съдържа: 

1. кратка информация за инициатора на предложението – едноличен 
търговец или юридическо лице; 

2. съдържание на предложението на инициатора; 
3. форма на търговското дружество; 
4. предмет на дейност на търговското дружество; 
5. икономическа, финансова и правна обосновка за 

целесъобразността от създаването на търговското дружество; 
6. капитал на търговското дружество и неговото разпределение в 

дялове или акции; 
7. общински дял в търговското дружество; 
8. броя на допълнителните съдружници или акционери, ако се 

предвижда да има такива извън инициатора и общината; 
9. описание на финансовите параметри по учредяването и 

формирането капитала на търговското дружество – размер на необходимия 
финансов ресурс и източници на финансиране; 

10. описание на общинските имоти и вещи, които ще бъдат включени 
в капитала на търговското дружество, ако общината участва с непарична 
вноска; 

11. очакван срок за възстановяване на вложените средства от 
общината; 

12. общинската политика по управление и разпореждане с 
общинския дял в търговското дружество; 

13. наименование, седалище и адрес на управление на търговското 
дружество. 



(6) Общественото обсъждане, предхождащо предложението на кмета 
на общината по ал. 5, се провежда по реда на чл. 21 от настоящата наредба. 

(7) Общинският съвет приема решение за участие на общината в 
учредяването на търговско дружество по ал. 1 като определя: 

1. предмет на дейност на търговското дружество; 
2. форма на търговското дружество; 
3. капитал на търговското дружество и неговото разпределение в 

дялове или акции; 
4. общински дял в капитала на търговското дружество; 
5. вида и стойността на общинските имоти и вещи и/или размера на 

финансовите средства, които се включват в капитала на търговското 
дружество като общински дял; 

6. общите и специални условия за участие на общината в капитала на 
търговското дружество; 

7. наименование, седалище и адрес на управление на търговското 
дружество; 

8. броя на допълнителните съдружници или акционери, ако се 
предвижда да има такива извън инициатора и общината; 

9. специфични изисквания към допълнителните съдружници или 
акционери; 

10. срок за подаване на предложенията за участие в търговското 
дружество на допълнителните съдружници или акционери; 

11. документите, които кандидатите по предходната точка следва да 
представят; 

12. критерии за оценка капацитета на допълнителните съдружници 
или акционери. 

(8) При учредяване на търговско дружество по ал. 1 за изпълнение на 
конкретен инвестиционен проект се спазват изискванията на чл. 20 ал. 3 и 
чл. 22 ал. 3 от настоящата наредба. 

(9) Оценката на общинските имоти и вещи, които се апортират в 
капитала на търговското дружество, се извършва по реда на чл. 15 ал. 2 от 
настоящата наредба. 

(10) След приемане на решение от общинския съвет по ал. 7 
инициаторът и общината изготвят проект за учредителен акт за ООД или 
устав на АД. Проектът се внася в общинския съвет от кмета на общината. 

(11) При наличие на решение за включване на допълнителни 
съдружници или акционери в търговското дружество, извън инициатора и 
общината: 

1. процедурата за избор на допълнителните съдружници или 
акционери се извършва в съответствие с принципите и изискванията на    
чл. 23 от настоящата наредба; 

2. кметът на общината  публикува решението на общинския съвет по 
ал. 7 в един централен и един местен или регионален ежедневник, както и 



на официалната интернет страница на общината, с която се канят всички 
заинтересовани еднолични търговци или юридически лица да заявят 
намерение за участие в търговското дружество в срок не по-късно от 30 
дни от публикацията; 

3. постъпилите предложения за участие в търговското дружество по 
предходната точка се разглеждат от комисия, включваща представители на 
инициатора и на общината; 

4. предложението за броя на членовете, квотното разпределение 
между инициатора и общината, както и правилата за работа на комисията 
по т. 3 се изготвя съвместно от инициатора и общината; 

5. утвърждаването на предложението по т. 4 както и определянето на 
членовете на комисията от квотата на общината се извършва с решение на 
общинския съвет по ал. 7; 

6. комисията по т. 3 разглежда постъпилите предложения и 
представя на инициатора и на общинския съвет всички предложения за 
участие в търговското дружество, които отговарят на обявените 
изисквания; 

7.всички разходи по публикуването на обявата по т. 2 и за работата 
на комисията по т. 3 се разпределят по равно между инициатора и 
общината. 

(12) След постъпване на проекта по ал. 10 и на предложенията по   
ал. 11 т. 6: 

1. общинският съвет приема отделно решение в съответствие с чл. 26 
ал. 1 и ал. 2 от настоящата наредба; 

2. в случай, че общинският съвет не одобри предложенията за 
допълнителни съдружници или акционери и процедурата се прекратява и 
се обявява нова по реда на ал. 11. 

(13) Преобразуването и прекратяването на търговско дружество с 
общинско участие в капитала, създадено по инициатива на едноличен 
търговец или юридическо лице се извършва по реда на чл. 27 от 
настоящата наредба. 
   


