НАРЕДБА
ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ
ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА
Приета с Решение №269 от 10.07.1997 г. на Общинския съвет - Монтана, изм. и доп. с Решение №414 от
25.06.1998 г., Решение №107 от 13.07.2000 г., Решение №401 от 12.12.2002 г., Решение №164 от 30.11.2004 г.
Решение №337 от 27.10.2005 г., Решение №293 от 21.05.2009 г., Решение №1052 от 28.03.2019 г., Решение №281
от 29.10.2020 г.

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определя редът за управление на Общинската собственост, включена в капитала на търговски дружества.
Чл. 2. Общинският съвет упражнява правата на собственост на Общината, включена в капитала на търговски дружества.
РАЗДЕЛ II
ОБРАЗУВАНЕ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИ
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
Чл. 3. Общинският съвет може да образува общински предприятия - еднолични дружества с
ограничена отговорност и еднолични акционерни дружества по реда на чл. 113 и чл. 158, и
следващите ги от Търговския закон
Чл. 4. Общинският съвет преобразува общински предприятия и търговски дружества.
Чл. 5. При преобразуването на общински предприятия в капитала на дружеството се записват всички дълготрайни активи на предприятието, посочени в баланса.
Чл. 6. Прекратяването на не преобразувани в търговски дружества общински предприятия,
както и търговски дружества се извършва от Общинския съвет.
РАЗДЕЛ III
ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА - ЕДНОЛИЧНИ
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
Чл. 7. (1) Органи за управление на търговските дружества - еднолични дружества с ограничена отговорност са:
1. Общината, чрез Общинския съвет;
2. Управителят.
(2) Органи за управление на търговските дружества - еднолични акционерни дружества са:
1. общината, чрез Общинския съвет;
2. съветът на директорите (едностепенна система) или надзорният и управителният
съвет (двустепенна система).
(3) Органите на търговските дружества, в които Общината е съдружник или акционер,
се формират и функционират при условията и по реда на Търговския закон.
Чл. 8. (изм. Решение №164 / 2004 г.) Общинският съвет определя представителите на Общината от състава си в Общите събрания на дружествата.
РАЗДЕЛ IV
ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА - ЕДНОЛИЧНИ
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
Чл. 9. (изм. Решение №337 / 2005 г.) Общината се ползва с правата на едноличен собственик
на капитала в едноличните дружества с ограничена отговорност с общинско имущество. По
предложение на Кмета с решение на Общинския съвет се:
1. изменя и допълва дружествения договор;
2. преобразува и прекратява дружеството;
3. приема годишния отчет и баланса;
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4.
5.
6.
7.
8.

взема решение за намаляване или увеличаване на капитала;
избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от
избира контрольор и проверители на дружеството;
взема решения за участия на дружеството в граждански дружества;
взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие в други дру-

жества;
9. взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни
права върху тях;
10. (изм. Решение №164 / 2004 г.) взема решения за придобиване или разпореждане с
дялове - собственост на дружеството, в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството в чужбина;
11. (изм. Решение №164 / 2004 г.) взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя, контрольора или ликвидатора и назначава представител за водене на
процеси срещу тях;
12. взема решения за допълнителни парични вноски;
13. дава съгласие за обезпечавания в полза на трети лица;
14. дава съгласие за сключване на договори за кредитиране на трети лица;
15. дава съгласие за учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството;
16. назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
17. (изм. Решение №164 / 2004 г.) определя дела на собствениците на недвижими
имоти и дяловете, които те получават в случаите по чл. 18 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (ЗППДОбП отм.)
Чл. 10. Общината се ползва с правата на едноличен собственик на капитала в едноличните
акционерни дружества с общинско имущество. С решения на Общинския съвет се:
1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава или намалява капитала на дружеството;
3. преобразува или прекратява дружеството;
4. избира или освобождава членове на съвета на директорите, съответно на надзорния съвет, и определя възнаграждението им;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт- счетоводител;
7. решава издаването на 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. определя дела на собствениците на недвижими имоти и акциите, които те получават по чл. 18 от ЗППДОбП (отм.);
12. дава съгласие за сключване на договори за задължително застраховане на имущества.
Чл. 11. Общинският съвет може да предвиди изрично в уставите на акционерните дружества
друг ред или изисквания при вземане на решения относно:
1. участие или разпореждане с недвижими имоти или с вещни права върху тях;
2. участие или разпореждане с участие в други търговски или граждански дружества
в страната или в чужбина;
3. даване на обезпечения в полза на трети лица;
4. сключване на договори за кредитиране на трети лица;
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5.

учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството

РАЗДЕЛ V
ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА НЯКОИ ВИДОВЕ ДОГОВОРИ
Чл. 12. (изм. и доп. Решение №281 / 2020 г.) (1) В капитала на търговски дружества могат да
се апортират движими вещи и недвижими имоти – частна общинска собственост или вещни
права върху тях, след решение на общински съвет, прието с мнозинство от две трети от общия
брой на общинските съветници.
(2) Когато в търговското дружество, в капитала на което се внася непаричната вноска,
има и частно участие, общината има блокираща квота при вземането на следните решения:
1. изменение на устава или на дружествения договор;
2. увеличаване и намаляване на капитала;
3. сключване на сделките по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон;
4. извършване на разпоредителни сделки с имущество - предмет на непарична
вноска на публичния съдружник;
5. преобразуване и прекратяване на дружеството.
(3) Оценката на имотите и вещите по ал. 1 се извършва по реда на чл. 72, ал. 2 от
Търговския закон.
(4) В случаите на §10, ал. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, оценката на имотите и вещите се извършва от лицензиран от Агенцията по приватизация
оценител, определен със Заповед на Кмета на Общината.
Чл. 12а. (нов Решение №281/2020 г.) (1) Търговските дружества с общинско участие в капитала могат да отдават под наем имоти или части от тях, внесени от общината като непарична
вноска в капитала им, или да учредяват ограничени вещни права върху такива имоти чрез
публичен търг или публично оповестен конкурс по ред, определен в Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Срокът на договорите за
наем и за правото на ползване за тези имоти не може да бъде по-дълъг от 10 години.
(2) Решението за провеждане на публичния търг или публичния конкурс за отдаване
под наем се взема от Управителя на едноличното общинско дружество с ограничена отговорност, съответно от Съвета на директорите (при едностепенна система на управление) или
Управителния съвет (при двустепенна система на управление) на едноличното общинско
акционерно дружество с решение на Общинския съвет. Същите органи упражняват посочените в Наредбата на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество правомощия на Кмета по отношение на провеждането на търга или
конкурса.
(3) Разпореждане с ДМА, чиято обща балансова стойност за текущата година надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на ДМА, собственост на дружеството, към 31
декември на предходната година, се извършва след решение на Общинския съвет.
(4) Ал.1 не се прилага при сключване на договори с държавни или общински предприятия или учреждения.
(5) Отдаването под наем на недвижими имоти или части от такива имоти между
търговски дружества, в които Общински съвет - Монтана е едноличен собственик на капитала,
става по цени 10 на сто от определените от Общинския съвет базисни цени за отдаване под
наем на общинско имущество.
(6) Цените по договорите за наем, сключени по реда и условията на ал.1, не могат да
бъдат по-ниски от базисните наемни цени, утвърдени и актуализирани с решение на Общински съвет - Монтана.
(7) В отделни случай с разрешение на Общински съвет – Монтана сключване на договори за продажба, замяна и наем може да се извърши без търг или конкурс след преговори с
потенциални купувачи или наематели.
Чл. 12б. (нов Решение №281/2020 г.) Капиталът на едноличните търговски дружества с общинско участие може да се намалява със стойността на имоти и вещи или вещни права, които
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са внесени като непарична вноска в капитала им, въз основа на решение на общинския съвет.
РАЗДЕЛ VI
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА В ТЪРГОВСКИТЕ
ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ОБЩИНАТА Е АКЦИОНЕР ИЛИ СЪДРУЖНИК
Чл. 13. В дружествата с ограничена отговорност, в които Общината е съдружник, лицата,
упълномощени да представляват Общината в Общото събрание на съдружниците по реда на
чл. 8 от тази Наредба, съгласуват своите действия с решенията на Общинския съвет по следните въпроси:
1. изменяне или допълване 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. 14. В акционерните дружества, в които Общината е акционер, лицата, упълномощени да
представляват Общината в Общото събрание на акционерите по реда на чл.8 от тази Наредба,
съгласуват своите действия с решенията на Общинския съвет по следните въпроси:
1. изменяне или допълване устава на дружеството;
2. намаляване и увеличаване капитала на дружеството;
3. преобразуване и прекратяване на дружеството.
РАЗДЕЛ VII
СЪСТАВ НА ОРГАНИТЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА
Чл. 15. (изм. Решение №281 / 2020 г.) (1) Управители на търговските дружества - еднолични
дружества с ограничена отговорност, могат да бъдат физически лица.
(2) Членове на изпълнителни или контролни органи на търговските дружества - еднолични акционерни дружества, могат да бъдат физически лица. Ако уставът на търговското
дружество - еднолично акционерно дружество допуска, член на орган на дружеството може да
бъде и юридическо лице.
Чл. 16. (1) (изм. Решение №164 / 2004 г.) Не могат да бъдат управители на едноличните
дружества с ограничена отговорност, физически лица, които:
1. от свое или чуждо име извършват търговски сделки;
2. участват в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена
отговорност;
3. заемат длъжности в ръководни органи на други дружества;
4. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално отчетническа длъжност до изтичане срока на наказанието;
5. са управители, контрольори и членове на изпълнителни или контролни органи на
друго търговското дружество - еднолично търговско дружество;
6. са народни представители, министри, заместник-министри, председатели на комитети, области управители, зам. областни управители, общински съветници, кметове, заместник-кметове, секретари на общини, изпълнителен директор и членове на Надзорния съвет
на Агенцията за приватизация.
(2) Забраните по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с
дейността на дружеството.
(3) Не могат да бъдат управители на търговското дружество-еднолични дружества с
ограничена отговорност, и физически лица, които работят по трудов договор.
Чл. 17. (отм. Решение №281 / 2020 г.)
Чл. 18. (1) Не могат да бъдат членове на съветите на директорите, на надзорните и на упра4

вителните съвети на търговските дружества - еднолични акционерни дружества, физически и
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. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално отчетническа 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;
5. са съпрузи или роднини до трета степен по права или по съребрена линия,
включително по сватовство, на друг член на орган на управление на дружеството;
6. са управители или членове на изпълнителни или контролни органи на друго
търговското дружество - еднолично търговско дружество;
7. са народни представители, министри, заместник-министри, председатели на комитети, областни управители, заместник-областни управители, общински съветници, кметове,
заместник- кметове, секретари на общини, изпълнителен директор и членове на Надзорния
съвет на Агенцията за приватизация.
(2) Забраните по ал.1, т.1 и 2 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.
(3) Не могат да бъдат изпълнителни членове на съветите на директорите лица, които
работят по трудов договор.
(4) Не могат да бъдат членове на Надзорния съвет на търговското дружество
-еднолично акционерно дружество, наетите лица в дружеството.
РАЗДЕЛ VIII
ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И КОНТРОЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА
- ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
Чл. 19. (1) (изм. Решение №164 / 2004 г.) Управлението на еднолични търговски дружества с
ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества се възлага с договори за управление, сключени между всеки избран от Общински съвет управител или член на изпълнителния орган на дружеството и Кмета на Община Монтана.
(2) (изм. Решение №337 / 2005 г.) Контролът за изпълнение на договора за управление
и опазване имуществото на търговското дружество - ЕАД, ЕООД се възлага на Кмета и
упълномощени от него лица от общинската администрация.
Чл. 20. (изм. Решение №281 / 2020 г.) Договорите за управление в едноличните търговски
дружества се сключват за срок до 3 години.
Чл. 21. (1) В договора за управление и 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 или Управителния съвет, се посочват видът и размерът на гаранцията, която те
дават за своето управление.
(3) Дадената гаранция се връща след прекратяването на договора за управление и след
решението на органа, който упражнява правата на едноличния собственик на капитала на
дружеството, за освобождаване от отговорност. Когато гаранцията е била внесена в пари, на
връщане подлежат и лихвите върху внесената сума.
Чл. 22. (1) В договора за управление или в договора за контрол с членовете на Надзорния
съвет Кметът определя бизнес-задачата на предприятието, определена за целия срок на договора за управление и по отделно за всяка година в съответствие със стратегията за разви5

тието на предприятието.
(2) (изм. Решение №164 / 2004 г.) Бизнес- задачата съдържа конкретни икономически
показатели, чието изпълнение органите на управление, съответно Надзорния съвет, следва да
осигурят като: производителност, обем на продажбите, печалба или намаление на загубата,
нови пазари, използване на съоръженията, поддържане на определен брой работни места,
финансови задължения, инвестиции.
(3) Въз основа на бизнес-задачата управителите, съветите на директорите и управителните съвети разработват и приемат бизнес програма за целия срок на действие на договора
за управление и конкретно за всяка година.
Чл. 23. (1) (изм. Решение №281 / 2020 г.) Управителите, членовете на съветите на директорите, съответно на Надзорните и Управителните съвети в търговските дружества се осигуряват за всички осигурителни случаи върху изплатеното възнаграждение за сметка на съответното дружество.
(2) Времето, през което лицата са работили по договори за управление или за контрол
в търговските дружества-еднолични търговски дружества и са били осигурени за всички
осигурителни случаи, съгласно тези договори, се зачита за трудов договор.
Чл. 24. (1) (изм. Решение №164 / 2004 г., Решение №281 / 2020 г.) За лицата, работещи по
договори за управление в еднолични търговски дружества, и осигурени, съгласно тези договори за всички осигурителни случаи, се внася осигуровка съгласно действащото законодателство.
(2) (отм. Решение №164 / 2004 г.)
Чл. 25. (1) (изм. Решение №281 / 2020 г.) Договорите с управителите и членовете на надзорните съвети се прекратяват преди изтичане на срока:
1. по взаимно съгласие на страните;
2. по искане на лицето с предизвестие не по-малко от 3 месеца;
3. при преобразуване или прекратяване на търговското дружество - еднолично
търговско дружество, както и при промяна на собственика на капитала на дружеството;
4. (изм. Решение №164 / 2004 г.) в случай на смърт или поставяне под запрещение на
физическото лице, в случай на обявяване в несъстоятелност или прекратяване на юридическо
лице;
5. при възникване на някои от обстоятелствата, обуславящо забрана или ограничение за лицето за изпълнение на съответните функции, съгласно чл.16 -18;
6. поради фактическа невъзможност на лицето да изпълнява задълженията си,
продължила повече от 60 дни;
7. поради други условия, посочени в договора.
8. при неизпълнение на икономическите показатели, определени, съгласно чл.22,
ал.2;
9. при нарушение на закона, извършено при или по повод изпълнението на задълженията по Договора или при нарушение на тази Наредба;
10. при извършване на действия или бездействия на лицето, довело до влошаване на
финансовите резултати на търговско дружество – еднолично търговско дружество, или от
които са произтекли щети за предприятието.
(2) (изм. Решение №164 / 2004 г., отм. Решение №281 / 2020 г.)
Чл. 26. (1) При прекратяване на търговското дружество, освен в случай на несъстоятелност
Общинския съвет определя ликвидатори, а Кметът на Общината сключва договори с тях.
(2) Не могат да бъдат назначавани за ликвидатори 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. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално отчетническа длъжност;
4. са народни представители, министри, заместник-министри, председатели на ко6

митети, областни управители, заместник-областни управители, общински съветници, кметове,
заместник- кметове, секретари на общини, изпълнителен директор и членове на Надзорния
съвет на Агенцията за приватизация.
(3) Забраните по ал.2, т.1 и 2 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.
(4) В договора с ликвидатора 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 за приключване на работа.
РАЗДЕЛ IX
ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ И
КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА
Чл. 27. (1) Възнагражденията на членовете на изпълнителните и контролните органи на
търговските дружества - еднолични търговски дружества, се определят от Общинския съвет, в
зависимост от стойността на дълготрайните материални активи, числеността на персонала,
рентабилността, финансовия резултат, изменението на обема на продажбите на стоки и услуги
на едно лице по съпоставими цени, обслужването на задълженията, както и от други специфични задължения и отговорности в сключените договори. Приложение 1.
(2) (изм. Решение №164 / 2004 г., Решение №337 / 2005 г., Решение №281 / 2020 г.)
Управителите на еднолични търговски дружества с ограничена отговорност получават възнаграждение, определено при стойност на една бална единица, равна на минималната месечна
работна заплата, установена за страната за съответния месец.
(3) (изм. Решение №337 / 2005 г.) Балните оценки да се образуват въз основа резултатите от всяко тримесечие, като се използва Приложение №1, прието с Решение №309 / 2005
г. и допълнено с Решение №323 от 2005 г. на Общински съвет.
РАЗДЕЛ X
УСТАНОВЯВАНЕ И ВНАСЯНЕ НА ДИВИДЕНТА ОТ ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА
Чл. 28. Размерът на дивидента за Общината се определя и набраните средства се разходват по
решение на Общинския съвет.
Чл. 29. При неспазване на сроковете за внасяне на осигурителните вноски за задължителното
обществено и здравно осигуряване и фонд „Професионална квалификация и безработица“,
определената бална оценка се намалява с 25%.
Чл. 30. (изм. Решение №337 / 2005 г.) За сметка на формираните средства от дейността на
предприятията - еднолични търговски дружества да се раздават тантиеми на управителите в
размер на 10% от внесените дивиденти в Общинския бюджет след годишното приключване.
ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ
§1.
В случаите на искания по чл. 18, ал. 2 от ЗППДОбП (отм.) от собственици на земя,
върху която са построени търговски дружества, ако земята е била включена в ТКЗС, ДЗС или в
други образувани въз основа на тях организации, всяка преписка трябва да съдържа:
1. влязло в сила решение по установен иск или констативен протокол за идентификация на имота, подписан между собственика и предприятието;
2. заверен препис от акта за общинска собственост в случаите, когато земята е била
включена в строителните граници на населеното място, извлечение от кадастралния план,
данни, че конкретната земя е застроена с търговско дружество, удостоверение, че собственикът на земя не е обезщетен парично или с равностойни земи от държавния или общински
поземлен фонд по чл. 10 от ЗСПЗЗ по решение на поземлената комисия, както и декларация от
собствениците и удостоверение, че собственикът не е бил обезщетен, съгласно изискванията
на чл. 8, ал. 4 от ЗППДОбП (отм.);
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3. представени от собствениците: нотариално заверен препис от документа за собственост и удостоверение за наследници, когато искането се подава от наследници на бившия
собственик;
4. когато внесените в общинската администрация преписки не са комплектовани с
документите и данните по ал.2 и 3, преписките не се разглеждат по комплектоването им.
§2.
(1) След комплектоване на исканията с документите по §1 Кмета на Общината в 3месечен срок представя в Общинския съвет за утвърждаване оценката на имуществото и съответстващите му дялове или акции по баланса към 31 декември на предходната година.
(2) След влизане в сила на оценката се провеждат в едномесечен срок общи събрания
на търговските дружества, на които се приемат учредителни договори на дружества с ограничена отговорност или се изменят уставите на акционерните дружества и се избират органите на управление.
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Приложение №1
(изм. с Решение №1052 / 2019 г.)

№
1.

2.

3.

4.

5.

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БАЛНАТА ОЦЕНКА НА
ОБЩИНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА
Бални
Показатели
Критерии
единици
До 120 хил. лв.
1
Стойност на дълготрайните
От 121 до 250 хил. лв.
1.5
материални активи
Над 250 хил. лв.
2
До 10 души
0.5
От 11 до 25 души
1
Средно списъчен брой на
персонала
От 26 до 50 души
1.5
Над 50 души
2
Увеличаване на загубата
- 0.5
Изменение на финансовия
Намаляване на загубата
0.5
резултат
Запазване или увеличение на печалбата
1.5
Изменение на обема на про1
дажбите на стоки и услуги на
Увеличаване
едно лице по съпоставими цени
Не спазени срокове по текущите за- 0.5
дължения и/или не обслужвани редовно
просрочени задължения по сключени
Задължения на дружеството с
договори за погасяването им
изключение на тези посочени в
Спазени срокове по текущи задължения
1
чл. 29 от НУПСОЧКТД
и редовно обслужвани просрочени задължения по договорите за погасяването им

Забележка: При формиране възнаграждението на управителя важат следните ограничения:
1.
„Самостоятелна медико техническа лаборатория №1” ЕООД и „Технологичен парк”
ЕООД – до 3 МРЗ.
2.
„Център по дентална медицина №1” ЕООД – до 3.5 МРЗ
3.
„Общински пазар” ЕООД – до 4 МРЗ.
4.
„Регионално депо за отпадъци - Монтана” ЕООД – до 4,5 МРЗ.
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