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МОТИВИРАН ДОКЛАД 

по чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове 

 

към проект за изменение на наредбата за „Реда за учредяване на търговски 

дружества, дружества, образувани по реда на ЗЗД и сдружения с 

нестопанска цел и упражняване на правата на собственост на общината в 

тях“.  

1. Причини, които налагат приемането.  

Към настоящият момент регламентираното месечно възнаграждение на 

управителя Общинско предприятие в размер на три минимални заплати 

надхвърля месечното възнаграждение на заместник – кметовете, директори 

на дирекции и секретаря на община Никола Козлево. При дружество „Еко 

система – Никола Козлево“ ЕООД, което не развива дейност, този размер е 

твърде завишен.  

Наредбата за „Реда за учредяване на търговски дружества, дружества, 

образувани по реда на ЗЗД и сдружения с нестопанска цел и упражняване на 

правата на собственост на общината в тях“ е фиксирала това 

възнаграждение, което трябва да се промени, да се уредят отношенията,  

свързани с размера на възнаграждението на управителя, като се защитят  

правата на община Никола Козлево в дружеството. 

2. Цели, които се поставят:  

- в съответствие с действащото законодателство да се уредят отношенията,  

свързани с размера на възнаграждението на управителя на правата на 

община Никола Козлево в търговски дружества с общинско участие в 

капитала им;  

- да се регламентира възнаграждение което не надхвърля средната брутна 

заплата в общинска администрация;  

- да се осигури публичност на разходите в „Еко система – Никола Козлево“ 

ЕООД.  

3. Финансови средства, които са необходими за прилагане на Наредбата:  

Не се предвиждат нови финансови средства.  

4. Очаквани резултати от приемане на Наредбата, включително и 

финансови такива:  

Очаква се да се реализира икономия за бюджета на „Еко система – Никола 

Козлево“ ЕООД в размер на около 900 лева. 

5. Анализ за съответствие с правото на ЕС:  

mailto:obankozlevo@abv.bg


Предлаганият проект на Наредба не противоречи на норми от по-висока 

йерархия и на европейското законодателство.  

Той е разработен в съответствие със Закона за нормативните актове, 

Търговския закон, Закона за задълженията и договорите, Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и Закона за юридическите лица 

с нестопанска цел.  

Синхронизацията на цитираният нормативен акт е в съответствие с 

Европейското законодателство – Европейската харта за местно 

самоуправление, Европейската харта за регионално развитие, с директиви 

на ЕС, свързани с тази материя, предопределя съответствието на проекта за 

изменение на наредбата с тях.  

  

 

Вносител:…………… 

Стефан Стефанов – Председател на общински съвет Никола Козлево 

 


