
Политика за оповестяване на 

информация на „Здравец" ЕООД 



L Общи положения 
1.1. Настоящата Политика определя обхвата на информацията, предмет на 

оповестяване от „3дравец" ЕООД (Дружеството) в качеството й на публично 

предприятие съгласно Закона за публичните предприятия. 

1.2. Дружеството оповестява и осигурява лесен достьп до информацията, подлежаща 

на публично оповестяване по Закона за публичните предприятия и Правилника за 

неговото прилагане, приет с ПМС № 85 от 30 април 2020 г. 

1.3. Политиката за оповестяване е съобразена и се прилага в съответствие с 

действащите в Република България нормативни изисквания, включително със Закона за 

публичните предприятия, Закона за счетоводството, Закона за независимия финансов 

одит, Търговския закон и подзаконовите актове по прилагането им и Наредбата за 

условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в тьрговски 

дружества с общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански 

дружества и за сключване на договори за съвместна стопанска дейност в община 

Трявна, приета с Решение № 4 от 30.01.2013г. от Общински съвет Трявна. 

II. Цел и принципи 

2.1. Цел на настоящата Политика е да очертае рамката за предоставяне на информация 

за Дружеството и дейността му. 

2.2. При оповестяване на информацията, Дружеството се ръководи от принципите за: 

2.2.1. 3аконноет; 

2.2.2. Точност; 

2.2.3. Достъпност; 

2.2.4. Равнопоставеност; 

2.2.5. Навременност; 

2.2.6. Цялостност; 

2.2.7. Регулярност. 

2.3. В определени случаи, съгласно действащото законодателство, оповестяването на 

определена информация не е позволено. Такива случаи са, ако: 

2.3.1. това води до нарушаването на закон или друг нормативен акт; 

2.3.2. информацията съдържа: служебна и/или тьрговска тайна (поверителна 

информация), лични данни по смисъла на 3акона за защита на личните данни. 
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III. Информаци®нни каиали 
3.1. 3а целите на оповестяването на информация Дружеството използва официалната 

интернет страница на Община Трявна (www.tryavna.bg).

IV. Съдържание 
4.1. Информацията, подлежаща на публично оповестяване включва тримесечните и 

годишните финансови отчети, анализите и докладите по чл. 29 от 3акона за публичните 

предприятия. 

4.2. Всяка друга информация, извън посочената в т. 4.1., се оповестява публично в 

случай че не съдържа служебна и/или тьрговска тайна (поверителна информация), 

лични данни по смисъла на 3акона за защита на личните данни, след преценка на 

управителя на Дружеството. 

V. Срокове за публикуваие на информацията 
5.1. Дружеството оповестява на официалната интернет страницата на Община Трявна, 

както следва: 

5.1.1. междинните финансови отчети и междинен анализ на дейноспа - в срок 

до един месец от представянето им на кмета на общината и Общински съветТрявна; 

5.1.2. rодишните финансови отчети, доклада за дейноспа и останалата 

изисквана информация, свързана с годишното отчитане - в срок до един месец от 

приемането им Общински съвет Трявна. 

5.2. Друга допълнителна информация се оповестява публично в регулативно 

изискуемите срокове. 

VI. Проверка и оценка 

6.1. 3а осигуряването на високо качество на информацията Дружеството спазва 

принципите и изискванията на 3акона за счетоводството и приложимите счетоводни 

стандарти. 

6.2. Оценката на съответствието на информацията, която трябва да бъде оповестена, с 

изискванията на нормативните актове, се извършва в следните стьпки: 

6.2.1. съставяне на списък на нормативните актове, к®ито касаят дейноспа на 

дружеството; 

6.2.2. проверка за актуалност на нормативните актове; 

6.2.3. определяне на конкретните изисквания, отнасящи се до дейноспа на 

дружеството; 
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6.2.4. оценяване на съответствието спрямо конкретните изисквания; 

6.2.5. определяне на мерки за постигане на съответствието на информацията, 

която трябва да бъде оповестена, с изискванията на нормативните актове. 

6.3. Информацията, пцбликцвана на интернет страницата на Община Трявна се 

преглежда и актцализира постаянна. 

6.4. Лице, отговорно за пцбликцването на информацията, която трябва да бъде 

оповестена., е цправителят на Дрцжеството. 

VII. Допъ►лнителни разпоредби 
§1. По смисъла на настоящата Политика: 

L. „Търговска тайна" е информация, чието оповестяване би нарцшило 

конкцрентната позиция на Дрцжеството. 

2. „Поверителна информация" е информация, свързана с взаимоотношения с 

клиенти, контрагенти, работници и слцжители, чиято поверителност Дрцжеството 

трябва да запази. 

VIII. 3аключителни разпоредби 

§2. Политиката е пцблично достъпна на официалната интернет страница на Община 

1"рявна на адрес: www.trцavna.b~.

§3. Настоящата Политика е цтвърдена от цправителя на „3дравец" ЕООД със заповед № 

5/03.08.2020 година 
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ОБЩИНСКО ДРУЖБС'ГSО „ЗДРАББЦ" БООД - ТРЯВНА 

гр. Трявна , ул. "Лясков дял" №1Б; GSM. 0887 802 998 e-mai1: zdravec.eood@abv.bg 

ЗАПОВЕД 

№ 5/3.08.2020 

На основание чл.63 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия 

УТВЪРЖДАВАМ: 

1. Политика за оповестяване на информация на дружество „Здравец" ЕО®Д 

/ 
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