ПОЛИТИКА ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО
В ОБЩИНСКИТЕ ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
І. Правата на собственост на Община Брацигово в общинските публични
предприятия се упражняват от Общински съвет – Брацигово при спазване на
принципите на местното самоуправление.
ІІ. Община Брацигово упражнява правата си на собственост в общинските
публични предприятия при спазване на следните принципи:
1. всички съдружници и акционери се третират еднакво;
2. упражняването на правата на Община Брацигово в публичните предприятия се
извършва по прозрачен и отчетен начин;
3. Община Брацигово действа като информиран и активен собственик на целия
или на част от капитала на съответното публично предприятие;
4. Община Брацигово позволява на публичните предприятия да разполагат с
оперативна самостоятелност за постигане на определените цели и се въздържа от
намеса в оперативното управление на предприятията;
5. когато публичните предприятия съчетават икономически дейности и дейности
в изпълнение на цели на публичната политика, се поддържат високи стандарти на
прозрачност и оповестяване на приходите и разходите, относими към съответната
област на дейност;
6. достъпът на публичните предприятия до дългово и капиталово финансиране
на икономическите им дейности се извършва при пазарни условия;
7. членовете на органите за управление и контрол в публичните предприятия се
избират и назначават чрез конкурсна процедура, чиято цел е формирането на
професионални и независими органи на управление и контрол.

Обосновка на собствеността на Община Брацигово
в публичните предприятия
ІІІ. Община Брацигово към настоящия момент участва само в едно публично
предприятие. Тове е „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 822104625, със седалище и адрес на
управление: област Пазарджик, община Брацигово, гр. Брацигово 4679, ул. Васил
Петлешков 33. Община Брацигово е едноличен собственик на капитала на това
търговско дружество. Капиталът на „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, гр. Брацигово е в размер
на 233340 лв.
Основната дейност на „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, гр. Брацигово е да стопанисва,
поддържа и експлоатира водоснабдителните и канализационните системи и
съоръжения, както и да предоставяне В и К услуги на потребителите в територията на
община Брацигово срещу заплащане. С оглед на това „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, гр.
Брацигово е В и К оператор на територията на община Брацигово по Закона за водите,
по силата на решение № 120 по протокол № 10 от 27.05.2016 г. на Общински съвет –
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Брацигово и договор, сключен на 11.01.2018 г. между Община Брацигово и
„ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, гр. Брацигово, съгласно чл. 198п, ал. 1 от Закона за водите.
Освен тази основна дейност, „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, гр. Брацигово може да
извършва и проектиране и строителство на жилищни и стопански обекти,
паркоустрояване и благоустрояване на населени места, сделки от всякакъв вид в
страната и чужбина, които не противоречат на закона, да има права върху изобретения,
освен ако Община Брацигово чрез решение на Общински съвет – Брацигово не
предвиди друго.
„ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, гр. Брацигово може да извършва за свои клиенти и
услуги с транспорт със самосвал и камион, както и услуги с багер и фадрома.
По-подробна информация за дейността на „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, гр.
Брацигово може да се прочете на електронната страца на дружеството:
https://infrastroi-eood.com/website/index.php
ІV. Община Брацигово е учредила „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, гр. Брацигово по
следните съображения:
1. ефективно стопанисване, поддържане и подобряване на В и К съоръженията и
системите в общината, които са публична общинска собственост;
2. качествено, своевременно и цялостно доставяне на чиста питейна вода на
населението в общината, отвеждане на отпадните води и тяхното пречистване;
3. за да може Общински съвет – Брацигово като едноличен собственик на
капитала на В и К оператора да определя социално поносими цени за В и К услугите,
които се предоставят на населението в общината;
4. одобряване и контролиране от Общински съвет – Брацигово на бизнес
планове по времеви периоди за дейността на „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, гр. Брацигово,
като по този начин се поставят задачите и визията за развитието на търговското
дружество, с оглед постигане на целите, посочени в горните точки 1, 2 и 3.
5. своевременно и икономически изгодно за Община Брацигово извършване на
строително-монтажни дейности по инфраструктурата в общината;
6. реализиране на дивиденти от търговската дейност на „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД,
гр. Брацигово в полза на общинския бюджет на Община Брацигово.
В случай че В и К услугите се извършват от Асоциация по В и К, а не от
общинско предприятие, тогава Община Брацигово реално няма да може да влияе върху
стопанисването и експлоатацията на В и К съоръженията и системите в общината,
които са публична общинска собственост на Община Брацигово; няма да може да влияе
върху политиката на извършването на В и К услугите и върху това да се инвестира и
как да се инвестира за подобряването на В и К системите и съоръженията; няма да
може да определя социално поносима цена за населението в общината за извършваните
В и К услуги;
В случай че Община Брацигово няма търговско дружество като
„ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, гр. Брацигово, тогава Общината ще трябва за извършване на
строително-монтажни работи по инфраструктурни обекти в общината да ангажира
други фирми, което би оскъпило тези дейности.
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В случай че В и К услугите и строително-монтажни работи по инфраструктурни
обекти в общината не се извършват от общинското предприятие („ИНФРАСТРОЙ“
ЕООД), тогава Община Брацигово няма да реализира печалба в полза на общинския
бюджет от дивиденти от търговската дейност на създадено от общината търговско
дружество.
V. Към настоящия момент „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, гр. Брацигово е в добро и
стабилно финансово състояние. Търговското дружество развива своята дейност в
съответствие с одобрения от Общински съвет – Брацигово и от Комисията за енергийно
и водно регулиране бизнес план за периода 2017 – 2021 г. Предстои одобряване на нов
бизнес план за периода 2022 – 2026 г., по който „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, гр. Брацигово
да продължи своята дейност. В настоящия бизнес план е залегнала програма за
поетапно реализиране на инвестиции за подобряване на В и К мрежите и съоръженията,
за да се намалят авариите и загубите на вода и за да се подобри качеството на
извършваните В и К услуги.
VІ. Общински съвет – Брацигово не възнамерява „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, гр.
Брацигово да се приватизира.
Общински съвет – Брацигово не възнамерява да дава съгласие да се продават
дялове от капитала на „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, гр. Брацигово на други лица.
Общински съвет – Брацигово не възнамерява Община Брацигово да бъде
включвана в Асоциация по В и К, каквато възможност дава Закона за водите.
Общински съвет – Брацигово не възнамерява преструктуриране на
„ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, гр. Брацигово, тоест: сливане или вливане в акционерно или
друго дружество с ограничена отговорност, или разделяне на предприятието на няколко
самостоятелни търговски дружества, или отделяне на част от имуществото на
предприятието и преминаването му към друго/други предприятия, или промяна на
правната форма.
На този етап Общински съвет – Брацигово не възнамерява да създава нови
публични предприятия.

Цели, които Община Брацигово си поставя
като собственик в публичните предприятия
VІІ. Целите, които Община Брацигово си поставя с участието си в
„ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, гр. Брацигово са:
А. В областта на В и К услугите:
1. Постоянно водоснабдяване на населението на социално поносими цени.
2. Подобряване качеството на „В и К услугите” за потребителите.
3. Финасова стабилност на дружеството.
Приоритет за Община Брацигово е доставянето на вода до крайните потребители
в общината с високо качество и ниска себестойност на питейната вода при поддържане
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на социално поносима цена, която да не свива потреблението, но и да дава
възможности за развитие на дружеството.
Намеренията на Община Брацигово за бъдещо развитие на дружеството
включват:
- ползване на съвременни В и К материали при модернизация и реконструкция
на съществуваща водопроводна и канална мрежа, включително подмяна на В и К
съоръжения в участъци, които са с чести и тежки аварии, с цел подобряване годността
на подземната инфраструктура и намаляване на загубите на вода;
- проверка на годността на водомерите на потребителите, закупуване и
използване на достатъчен брой оборотни водомери за точно измерване на
водопотреблението.
В рамките на одобрения бизнес план на дружеството за периода 2017 – 2021 г.
горепосочените цели ще се постигнат чрез следните ИНДИВИДУАЛНИ ЦЕЛЕВИ
НИВА НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА ВИК УСЛУГИТЕ, съгласно чл. 2 от
Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните
услуги, за 2021 г.:
1. ПК1 - Ниво на покритие с водоснабдителни услуги – изпълнен на 100 %;
2. ПК2а - Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване –
изпълнен на 100 %;
3. ПК2б - Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване –
изпълнен на 100 %;
4. ПК2в - Мониторинг на качеството на питейната вода – изпълнен на 100 %;
5. ПК3 - Непрекъснатост на водоснабдяването – 2,29 за 2021 г., при дългосрочно
ниво 8;
6. ПК4а - Общи загуби на вода във водоснабдителните системи – 5,10 за 2021 г.,
при индивидуална цел 4,52. В община Брацигово на този етап загубите са по-големи,
защото изчислението е на база разрешено водно количество, поради липса на
измервателни устройства на вход населено място, затова сме намалили количества вода
на вход водоснабдителни системи (ВС), като е планирано до 2021 г. поетапно да бъдат
монтирани водомери на гр. Брацигово и на селата – 9 броя. Към януари 2021 г. са
монтирани водомери на вход ВС на гр. Брацигово и с. Исперихово. Има намаление на
загубите спрямо базовата 2015 г.;
7. ПК4б - Общи загуби на вода във водоснабдителните системи – 40,38% за 2021
г., при индивидуална цел – 36,66 %. Този показател засега не може да бъде изпълнен,
защото няма реално измерени водни количества на вход населени места. Има
намаление на загубите спрямо базовата 2015 г.;
8. ПК5 - Аварии по водопроводната мрежа – планираме 100 бр./100 км./год. при
индивидуална цел 104,97 бр./100 км./год.;
9. ПК6а - Налягане във водоснабдителната система – 25 % за 2021 г., при
индивидуална цел 80 %. Само за гр. Брацигово /над 2000 жители/ е задължително
измерване на дебит и налягане и запис на данни и архивиране в електронни бази данни.
Град Брацигово е разделен на 2 зони, планирано е да се въведе запис в електронни бази
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данни до края на 2021 г., поради високите разходи за такива бази, което може да се
отрази в увеличение на цената на В и К услугите.
10. ПК7а - Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води – 85,20;
11. ПК7б - Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води – 9,44
%;
12. ПК8 - Качество на отпадъчните води – 100 %, при дългосрочна цел 93 %;
13. ПК9 - Аварии на канализационната мрежа – планираме 21,05/100 км./год.,
при индивидуална цел – 51,72/100 км./год.
14. ПК11а - Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на
потребителите – 0,184, при индивидуална цел 0,12. Не можем да изпълним показателя
0,12, поради реалния по-висок разход на електрическа енергия за 2016 г. и 2017 г.
(поради недостиг на вода и увеличена работа на помпи). За сравнение представяме
среден специфичен разход за по-дълъг период от години, включващ и „по сухи“ и „по
влажни“ години.
В тази връзка представените отчетни данни за специфичен разход кВтч/м3 вода
на вход по години е, както следва:
2012 г. – 0,232 кВтч/м3 вода на вход водоснабдителни системи (ВС)
2013 г. – 0,261 кВтч/м3 вода на вход ВС
2014 г. – 0,145 кВтч/м3 вода на вход ВС
2015 г. – 0,126 кВтч/м3 вода на вход ВС
2016 г. – 0,155 кВтч/м3 вода на вход ВС
Среден специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ВС за периода 2012-2016 г. –
0,184.
Затова в бизнес плана на „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, гр. Брацигово е предложен за
периода 2017-2021 г. среден специфичен разаход кВтч/м3 – 0,184.
15. ПК11г - Рехабилитация на водопроводната мрежа – 0,06, при индивидуална
цел 0,6. Не може да бъде изпълнен показателя 0,6. В бизнес плана е предложено да бъде
намален, защото за 2015 г. в отчета дружеството е записало 24 км., които са извършени
от Община Брацигово по проект и сега в справките на дружеството е записано „0”.
16. ПК11д - Активен контрол на течове – планираме 0,9%, при индивидуална
цел 0,8 %.
17. ПК12а - Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на
потребителите – 1,11, при дългосрочно ниво – 1,1.
18. ПК12б - Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води
– 1,03, при дългосрочно ниво – 1,1. Не може да бъде изпълнен този показател, тъй като
през 2018 г. на дружеството е предадена нова канализация в с. Козарско, за която са
планирани допълнителни нови разходи.
19. ПК12в - Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни
води – 1,02, при дългосрочно ниво – 1,1. Не може да бъде изпълнен този показател, тъй
като пречистването на отпадъчни води е нова услуга, с която дружеството няма опит.
В тази връзка прогнозирането на оптимизация на планираните разходи, които са
определени на база проектни данни, е невъзможно към момента.
20. ПК12г - Събираемост – 85,26, при индивидуална цел – 80,65.
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21. ПК12д - Ефективност на привеждане на водомерите в годност – 14, при
индивидуална цел – 14.
22. ПК12е - Ефективност на изграждане на водомерното стопанство – 53,06, при
индивидуална цел – 46,22.
23. ПК15а - Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на
потребителите - 3,46, индивидуална цел – 3,5.
24. ПК15б - Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване –
0,65, индивидуална цел – 1,05.
Б. В областта на извършване на строително-монтажни дейности поставените
цели за дейността на „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, гр. Брацигово са:
1. Подобряване компетентността на човешкия ресурс в дружеството;
2. Повишаване на броя обекти, които да се изпълняват.
Б.1. Подобряването на компетентността на човешкия ресурс в дружеството се
постига чрез:
1. промяна на щатното разписание, чрез което се предвижда:
а) Увеличава се с 2 броя длъжност № 17 от актуалното щатно разписание,
длъжност по НКП: „Работник строителство“ – 93120003;
б) Увеличава се с 1/2 брой длъжност № 19 от актуалното щатно разписание,
длъжност по НКП: „Енергетик“ – 31313031.
2. наемане на квалифицирани работници въз основа на горепосочената промяна
в щатното разписание и повишаване квалификацията на специалистите в областта на
строително-монтажните работи.
Б.2. Повишаване на броя обекти, които да се изпълняват от дружеството се
постига: чрез повече реклама на тази дейност на дружеството; възлагане на обекти от
Община Брацигово, които „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, гр. Брацигово да изпълни, при
спазване на действащото законодателство.

Ролята на Община Брацигово в ръководенето на публичните предприятия
VІІІ. Община Брацигово упражнява правата на едноличен собственик на
капитала на „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, гр. Брацигово чрез Общински съвет – Брацигово,
съобразно регламентацията в: Закона за общинската собственост, Търговския закон,
Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за публичните
предприятия, Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия,
Наредбата за реда за осъществяване на стопанска дейност от Община Брацигово по
Закона за общинската собственост, Учредителния акт на „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, гр.
Брацигово и други приложими нормативни актове, регламентиращи специфичната
дейност, упражнявана от „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, гр. Брацигово като В и К оператор.
Съгласно чл. 137, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Брацигово:
1. изменя и допълва дружествения договор;
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2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен
дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за
нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от
отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други
дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни
права върху тях;
8. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или
контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски.
Въз основа на чл. 9, ал. 1 от горепосочената Наредбата за реда за осъществяване
на стопанска дейност от Община Брацигово по Закона за общинската собственост,
Общински съвет – Брацигово:
1. изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
2. дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член и за приемане на
съдружници;
3. приема годишния отчет и баланса и взема решения на разпореждане с
печалбата, за изплащане на тантиеми и техния размер;
4. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от
отговорност; упълномощава кмета на общината да сключи с него договор за
управление на дружеството; по всяко време взема решение за прекратяване на договора
за управление на управителя; в случай на прекратяване на дружеството избира
ликвидатор;
5. избира за проверител дипломиран експерт-счетоводител и го освобождава;
когато е предвидено в учредителния акт избира контрольор и го освобождава.
6. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала на дружеството;
7. взема решения за откриване и закриване на клонове, учредяване или участие в
други дружества;
8. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни
права върху тях, както и за учредяване на залог или ипотека върху дълготрайни активи
на дружеството;
9. взема решения за придобиване или разпореждане с дялове и акции –
собственост на дружеството в други дружества;
10. взема решения за предявяване на искове от дружеството срещу управителя
или контрольора и назначава представител за водене на процеса срещу тях;
11. взема решения за допълнителни парични вноски;
12. взема решения за сключване на съдебна и извънсъдебна спогодба, с която се
признават задължения или се опрощава дълг; за поемане на менителнични задължения;
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13. взема решения за извършване на разпоредителни сделки с дълготрайни
материални и финансови активи; за наем на недвижими имоти, чиято балансова
стойност надхвърля 5 % от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31
декември на предходната година; за сключване на договори за кредит; за съвместна
дейност;
14. взема решение за учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на
дружеството, за кредитиране на трети лица и за даване на обезпечения в полза на трети
лица;
15. взема решение за прекратяване и за преобразуване на дружеството;
16. взема решение за прехвърляне или предоставяне ползването на търговското
предприятие на дружеството;
17. взема решения и по други въпроси, които са предоставени в негова
компетентност от закона и Наредбата за реда за осъществяване на стопанска дейност от
Община Брацигово по Закона за общинската собственост.
Съгласно чл. 7, ал. 2 от Учредителния акт на „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, гр.
Брацигово, Общински съвет – Брацигово:
1. Изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
2. Дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член и за приемане на
съдружници;
3. Приема годишния отчет и баланс и взема решения за разпореждане с
печалбата, за изплащане на дивиденти и техния размер;
4. Избира управител на дружеството, определя възнаграждението му и го
освобождава от отговорност. Упълномощава кмета на Община Брацигово да сключи с
него договор за управление на дружеството. По всяко време взема решение за
прекратяване на договора за управление на управителя. В случай на прекратяване на
дружеството избира ликвидатор;
5. Избира за проверител дипломиран експерт-счетоводител и го освобождава;
6. Избира контрольор и го освобождава;
7. Взема решение за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
8. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни
права върху тях, както и за учредяване на залог или ипотека върху дълготрайни активи
на дружеството;
9. Взема решение за предявяване на искове от дружеството срещу управителя
или контрольора и назначава представител за водене на процеса срещу тях;
10. Взема решение за допълнителни парични вноски;
11. Взема решение за сключване на съдебна и извънсъдебна спогодба, с която се
признава задължения или се опрощава дълг, за поемане на менителнични задължения;
12. Взема решение за извършване на разпоредителни сделки с дълготрайни
материални и финансови активи на дружеството; за наем на недвижими имоти на
дружеството, чиято балансова стойност надхвърля 5 % от общата балансова стойност
на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година; за сключване на
договори за кредит; договори за съвместна дейност;
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13. Взема решение за учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на
дружеството, за кредитиране на трети лица и за даване на обезпечения в полза на трети
лица;
14. Взема решение за прекратяване и за преобразуване на дружеството.
15. Взема и други решения и по други въпроси, които са предоставени в негова
компетентност от закона и от приложимата общинска наредба.
Изискуемото мнозинство за взимане на различните решения, посочени по-горе,
от Общинския съвет, е регламентирано в съответния акт (посочени също по-горе: ТЗ,
ЗМСМА, НРОСДОБЗОС, Учредителния акт на дружеството).
ІХ. За ефективното изпълнение на основните функции, ролята и отговорностите
на Общински съвет – Брацигово, свързани с управлението и контрола на
„ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, гр. Брацигово, към Общинския съвет е определена постоянна
Комисия по оперативен контрол на дейността на „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, гр.
Брацигово. Тази комисия пряко следи дейността на управителя и на служителите в
дружеството, изисква информация от управителя на дружеството, проверява отчетите
на дружеството, дава консултативни становища на Общински съвет – Брацигово по
въпроси, касаещи дейността на дружеството, както и внася предложения за взимане на
решения от Общинския съвет като орган, упражняващ правата на едноличния
собственик на капитала на дружеството. Комисията е съставена от общински
съветници, определени от Общинския съвет.
Х. Правата на Община Брацигово в публичните предприятия се упражняват
професионално и предвидимо при съобразяване с общоприетите принципи за
корпоративно управление и при стриктно разделяне на функциите на собственик от
другите функции, изпълнявани от Общински съвет – Брацигово при формирането на
политики и създаването на регулации.

Годишен обобщен доклад
за резултатите от дейността на общинските публични предприятия
ХІ. Община Брацигово изготвя и публикува на своята интернет страница в срок
до 31 октомври на следващата година годишен обобщен доклад за резултатите от
дейността на общинските публични предприятия, съдържащ следната информация:
1. общинския портфейл в публичните предприятия (обща стойност и структура);
2. изпълнението на политиката за участието на Община Брацигово в публичните
предприятия през отчетния период;
3. финансовото и оперативно състояние на предприятията в края на отчетния
период;
4. представянето на публичните предприятия и изпълнението на заложените
стратегически цели и планирани резултати;
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5. оценка за степента на съответствие на дейността на публичните предприятия с
приложимите стандарти за корпоративно управление и оповестяване;
6. състава на органите за управление и контрол, техните възнаграждения и
извършените промени в тях.
А. Информацията за изпълнението на финансовите и нефинансовите цели
включва данни поотделно за всяко от публичните предприятия, категоризирани като
„големи“ (в това число е и „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, гр. Брацигово), като приходи,
възвръщаемост, плащания от/към бюджета, публични цели, служители, пазарен дял,
членове на органите за управление и контрол и техните възнаграждения,
удовлетвореност от услугата, опазване на околната среда и други. За целите на анализа
може да се извършва съпоставка с предприятия от частния сектор.
Б. Докладът трябва да обобщава и да допълва информацията за размера,
развитието, резултатите и стойността на публичните предприятия и за общинския
сектор като цяло.
В. Годишният обобщен аналитичен доклад се изготвя със съдействието на
публичните предприятия, кмета на община Брацигово и постоянната Комисия по
оперативен контрол на дейността на „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, гр. Брацигово, която е
към Общински съвет – Брацигово.
Г. Годишният обобщен аналитичен доклад се внася от постоянната Комисия по
оперативен контрол на дейността на „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, гр. Брацигово за
одобряване от Общински съвет – Брацигово до 30 септември на следващата година.
Одобреният годишен обобщен доклад се публикува на интернет страницата на Община
Брацигово в срок до 31 октомври.

Номиниране на кандидати за членове на органите за управление и контрол
на общинските публични предприятия
ХІІ. Общински съвет – Брацигово осигурява създаването и избирането на
професионални и независими органи на управление на общинските публични
предприятия с ясни правомощия на основата на прозрачна и справедлива процедура за
номиниране на кандидати, основана на качествата им.
Условията и редът за номиниране чрез конкурсна процедура на кандидати за
членове на органите за управление и контрол на общинските публични предприятия,
включително и на „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, гр. Брацигово са регламентирани в
Наредбата за реда за осъществяване на стопанска дейност от Община Брацигово по
Закона за общинската собственост.
Общински съвет – Брацигово определя числеността и състава на съветите на
директорите и надзорните съвети в общинските публични предприятия, както и броя на
независимите членове в тях, при спазване на изискванията на Закона за публичните
предприятия.
Членовете на органите за управление и контрол трябва да бъдат лица с
разнообразна квалификация и професионален опит, съответстващи на спецификата на
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осъществяваните от съответното публично предприятие дейности, отговарят на
определени критерии по отношение на репутация и почтеност и могат да отделят
достатъчно време за изпълнение на възложените им задължения.

Възлагане на управление и контрол на общински публични предприятия
ХІІІ. Управлението и контролът на общинските публични предприятия се
възлага с договори, сключени между всеки член на органа за управление и контрол на
предприятието и органа, упражняващ правата на общината, в съответствие с
разпоредбите на Търговския закон.
В случай на предсрочно прекратяване на договор за възлагане на управлението и
контрола на общинско публично предприятие с член на негов едноличен или
колективен орган на управление и контрол Общинският съвет може временно, до
провеждането на конкурс, но за срок не по-дълъг от 6 месеца, да избере нов член на
този орган и без предхождаща избора конкурсна процедура.
Договорите за възлагане на управлението и контрола на общинските публични
предприятия се прекратяват предсрочно на основанията, посочени в Закона за
публичните предприятия, както и в Наредбата за реда за осъществяване на стопанска
дейност от Община Брацигово по Закона за общинската собственост.

Информация, оповестявана от общинските публични предприятия
ХІV. Общинските публични предприятия изготвят тримесечни и годишни
финансови отчети, анализи и доклади и ги предоставят на Общински съвет –
Брацигово. Към публичните предприятия, категоризирани като „големи“, в това число е
и „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, гр. Брацигово, се прилагат завишени изисквания за
разкриване на информация.
ХV. Финансовите отчети съдържат най-малко счетоводен баланс, отчет за
приходите и разходите, отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци и
приложенията към тях, изготвени в съответствие със Закона за счетоводството и
приложимите счетоводни стандарти, придружени с анализ на дейността.
ХVІ. Нефинансовата информация включва най-малко елементите от
нефинансовата декларация по чл. 48 от Закона за счетоводството, както и отчети за
оценка на риска, човешките ресурси и трудовите отношения, устойчивостта,
въздействието върху околната среда, сделките между свързани лица и отчет за
членовете на управителните и контролните органи, включително отчет за тяхното
възнаграждение, отчет за изпълнението на възложените задължения за извършване на
обществени услуги и на целите на публичната политика.
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ХVІІ. Тримесечните отчети се предоставят в срок до 15-то число на месеца,
следващ отчетното тримесечие.
Тримесечното отчитане включва оповестяване на:
1. междинни финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни
стандарти;
2. междинен анализ на дейността, включващ и анализ на изпълнението на
финансовите и нефинансовите цели.
ХVІІІ. Годишният финансов отчет се предоставя в срок до 1-ви март на
годината, следваща отчетната.
Годишното отчитане включва оповестяване на:
1. годишни финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни
стандарти;
2. годишен доклад за дейността, изготвен съгласно Закона за счетоводството и
Търговския закон, включващ и анализ на изпълнението на финансовите и
нефинансовите цели;
3. доклад на регистрирания одитор – в случаите, когато Законът за публичните
предприятия и Законът за счетоводството изискват да има такъв;
4. нефинансова декларация по чл. 48 от Закона за счетоводството, както и отчети
за оценка на риска, човешките ресурси и трудовите отношения, устойчивостта,
въздействието върху околната среда, сделките между свързани лица и отчет за
членовете на управителните и контролните органи, включително отчет за тяхното
възнаграждение, отчет за изпълнението на възложените задължения за извършване на
обществени услуги и на целите на публичната политика;
5. декларация за корпоративно управление съгласно чл. 100н, ал. 7, т. 1 от
Закона за публичното предлагане на ценни книжа - за предприятията, категоризирани
като „големи“, и предприятия, на които са възложени задължения за извършване на
обществени услуги и/или цели на публичната политика;
6. аналитична отчетност на приходите и разходите на предприятието за
изпълнение на възложените му задължения за извършване на обществена услуга или за
изпълнение на цели на публичната политика;
7. доклад и въпросник за самооценка на състоянието на системите за финансово
управление и контрол, изготвени съгласно Закона за финансовото управление и
контрол в публичния сектор;
8. друга изискуема информация.
ХІХ. Публичните предприятия, изготвящи консолидирани финансови отчети по
чл. 31 от Закона за счетоводството, представят и съответните консолидирани
финансови отчети и доклади.
ХХ. Оповестяването на информацията се извършва на електронната страница на
Община Брацигово.
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ХХІ. Общински съвет – Брацигово приема правила за избор на регистриран
одитор за заверка на годишния финансов отчет на съответното публично предприятие.
Регистриран одитор, който е извършвал задължителен финансов одит на
финансов отчет на едно и също публично предприятие в продължение на четири
поредни години, за следващата финансова година се заменя с друг регистриран одитор.
ХХІІ. Общинските публични предприятия разработват своя политика за
оповестяване на информация, която включва:
1. списък на информацията, която подлежи на публично оповестяване;
2. списък с информация, която не подлежи на разкриване, като информация,
съдържаща бизнес тайни, чувствителни лични данни (по Закона за защита на личните
данни) и др.;
3. срокове за публикуване на информацията;
4. процедури за осигуряване на качеството на информацията;
5. процедурите за оценка на съответствието на информацията, която трябва да
бъде оповестена, с изискванията на нормативните актове;
6. процедурата и честотата на проверка и актуализиране на разкритата
информация;
7. лица, отговорни за публикуване на информация в капиталовото дружество.
ХІІІ. За дружества, които са част от група (холдинг), може да се разработи
единна политика за оповестяване на информация.
ХІV. Органът за управление и контрол е отговорен за изпълнението на
задължението за разкриване на информация за предприятието, но специфичните
задължения за разкриване на информация могат да бъдат делегирани на структурни
звена и длъжностни лица на дружеството.
ХV. Публичните предприятия, категоризирани като „големи“, в това число е и
„ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, гр. Брацигово, поддържат своя интернет страница, на която
публикуват най-малко следната информация:
1. устав/дружествен договор/учредителен акт;
2. информация за съветите на предприятието, ако има такива;
3. финансови и оперативни резултати на предприятието, включително, когато е
уместно – разходите и споразуменията за финансиране, свързани с целите на
публичната политика;
4. всяка финансова помощ, включително гаранции, получени от държавата;
5. всички сделки с държавата и други свързани лица;
6. квалификация на членовете на органите за управление и контрол, реда, по
който са назначени, както и техните възнаграждения.
ХVІ. В зависимост от избраната политика за оповестяване на информация
публичните предприятия могат да публикуват на своята интернет страница:
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1. информация по екологични въпроси, като използването на природните
ресурси от предприятието, потреблението на енергия, количеството на генерираните
емисии, риска от аварии;
2. информация по социални въпроси, като например участие на предприятието в
решаването на социални проблеми, корпоративна социална отговорност;
3. въпроси, поставени от предприятието за обществени консултации, като
строителни проекти и др.;
4. информация за потребителите и правата на потребителите;
5. информация, свързана със служителите, като брой, права, работна среда,
система за мотивация;
6. информация относно зачитането на правата на човека, като например мерките,
предприети от предприятието в областта на равенството и недискриминацията;
7. информация относно въпроси, свързани с борбата с корупцията, като режим за
подаване на сигнали в предприятието и способността на служителите му да се обръщат
директно към одитните или контролните органи;
8. информация за юридически лица с нестопанска цел, както и за международни
организации, на които предприятието е основател или член;
9. информация за контакт със служителя на предприятието, отговорен за
публикуването на информацията на официалната му интернет страница;
10. друга подходяща информация.

Приемане и оповестяване на настоящата Политика
ХVІІ. Настоящата Политика за участието на Община Брацигово в общинските
публични предприятия се приема с решение № 251 по протокол № 21 от 26.02.2021 г.
на Общински съвет – Брацигово и се оповестява на интернет страницата на Община
Брацигово.
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