
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 864 
 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 27.10.2022 г., Прот. № 56 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Политика за участието на Община Свищов в 

публичните предприятия с общинско участие в капитала 

 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 66, ал. 1 от Правилника за 

прилагане на Закона за публичните предприятия, чл. 11, ал. 1 от Наредба за реда за 

учредяване и упражняване правата на Общината в публични предприятия и 

търговски дружества с общинско участие в капитала, гражданските дружества по 

Закона за задълженията и договорите и сдружения по закона за юридическите лица 

с нестопанска цел и във връзка с предложение с Вх. № 1611/24.10.2022 г. от д-р 

Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински съвет – Свищов, 
 

Р Е Ш И: 

 

Приема Политика за участието на Община Свищов в публичните предприятия 

с общинско участие в капитала. 

МОТИВИ: Във връзка с изискванията на Закона за публичните предприятия, 

Правилника за неговото прилагане и Наредба за реда за учредяване и упражняване 

правата на Общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско 

участие в капитала, гражданските дружества по Закона за задълженията и 

договорите и сдружения по закона за юридическите лица с нестопанска цел 

Общински съвет – Свищов следва да разработи и приеме Политика за участието на 

Община Свищов в публичните предприятия. По смисъла на Закона такива са 

търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала, дружества, в 

които общините по друг начин упражняват доминиращо влияние и дъщерните 

дружества на търговските дружества, ако чрез тях общината контролира повече от 

50 на сто от дяловете/акциите с право на глас или по друг начин упражнява 

доминиращо влияние.  

Политиката за участието на общината в публичните предприятия е рамков 

документ, който има за цел да определи общите цели и приоритетите, които 

общината си поставя като собственик в публичните предприятия и включва 

обосновка за собствеността на Община Свищов в публичните предприятия, целите 

които Общината си поставя като собственик на публични предприятия, нейната 



роля в ръководството на публичните предприятия, реда и контрола за изпълнение 

на поставените цели, както и ролята и отговорностите на всички общински органи, 

които упражняват правата на Община Свищов или правомощия, свързани с 

предмета на дейност на публичните предприятия. 
 

В заседанието участват 28 общински съветници. 

Гласували “За” – 22, “Против” – 4 и “Въздържали се” – 2. 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 




















