
  

                                                        РЕШЕНИЕ № 74  

По протокол № 13 от 11.09.2020г. 

 

Относно: Изменение и допълнение на Наредба 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, 

приета с Решение № 11 от 26.01.2017 г. от ОбС – Никола Козлево, изменена и 

допълнена с Решение № 96 по Протокол № 9 от 26.07.2018 г.  на Обс – Никола 

Козлево. 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 51а, ал. 4 от Закона за общинска 

собственост, при спазване на изискванията на чл. 76, ал. 3, чл. 77 и чл. 79 от АПК и чл. 

26, от ЗНА,  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 

 I. Приема изменение и допълнение на Наредба 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, приета с Решение № 

11 от 26.01.2017 г. от ОбС – Никола Козлево, както следва: 

 1. В раздел II. Образуване, преобразуване и прекратяване на търговските 

дружества с общинско участие в капитала, чл. 4 ал. 2 се изменя както следва: 

 Било: ал. 2 „ Имоти и вещи – частна общинска собственост, могат да се 

внасят като непарична вноска в капитала на търговски дружества въз основа на 

решение на Общински съвет по реда предвиден в Търговския закон; “ 

 Става: ал. 2 „Имоти и вещи – частна общинска собственост, могат да се 

внасят като непарична вноска в капитала на търговски дружества въз основа на 

решение на Общински съвет, прието с мнозинство от две трети от общия брой на 

общинските съветници..” 

 2. В раздел II. Образуване, преобразуване и прекратяване на търговските 

дружества с общинско участие в капитала, в чл. 4 се добавят нови алинеи 3, 4 и 5 

със следния текст: 

 Чл. 4, ал. 3 „Предложението за внасяне на имоти и вещи – частна общинска 

собственост като непарична вноска в капитала на търговски дружества трябва да 

съдържа пълно описание на непаричната вноска и обосновка на необходимостта и/или 

целесъобразността от внасянето й в търговското дружество..“ 

 Чл. 4, ал. 4 „Оценката и внасянето на непаричната вноска се извършват при 

условията и по реда на Търговския закон“ 

 Чл. 4, ал. 5 „Оценката по ал. 4 се приема от общинския съвет с мнозинство от 

две трети от общия брой на общинските съветници.“ 

3. В раздел V. Особени правила при сключване на някои видове договори 

наименованието на раздела се допълва както следва: 

 

Р А З Д Е Л   V 

Особени правила при сключване на някои видове договори и за задължително 

застраховане на имуществото 

 4. В раздел V. Особени правила при сключване на някои видове договори 

чл. 22, ал. 2 се изменя както следва: 

 Било: чл. 22, ал. 2 „Решението за провеждане на публичния търг или 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН 
пл. “23 – ти Септември” № 5 тел. : 05328/20-82, e – mail : obankozlevo@abv.bg 

 

mailto:obankozlevo@abv.bg


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 

и след съгласието на Кмета на Общината до 5 години, а над 5 години с решение на 

Общински съвет. Същите органи упражняват посочените в Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество правомощия на 

Кмета по отношение на провеждането на търга или конкурса.“ 
 Става: чл. 22, ал. 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 и след съгласието на Кмета на Общината до 5 

години, а над 5 години с решение на Общински съвет. Същите органи 

упражняват посочените в Наредба за провеждане на публични търгове и публично 

оповестени конкурси за разпореждане и отдаване под наем на имоти и вещи – 

общинска собственост правомощия на Кмета по отношение на провеждането на 

търга или конкурса.“ 

 5. В раздел V. Особени правила при сключване на някои видове договори се 

създава нов чл. 23а със следния текст: 
 Чл. 23а, ал. 1 „Търговските дружества с общинско участие в капитала 

задължително застраховат имоти или части от тях, внесени от общината като 

непарична вноска в капитала им, включително срещу природни бедствия и 

земетресения. Застрахователните вноски са за сметка на дружеството.“ 

 Чл. 23а, ал. 2 „Управителните органи на търговски дружества с общинско 

участие в капитала определят и други имоти, които подлежат на задължително 

застраховане и сключват договори след съгласуване с общинския съвет. 

Застрахователните вноски са за сметка на дружеството.“ 

 6. В раздел VІІІ. Възлагане на управлението на търговски дружества с 

общинско участие чл. 37 се изменя както следва: 

 Било: чл. 37 „Кметът на Общината може да възлага на финансовия 

контрольор извършването на одит на едноличните търговски дружества с 

общинско участие и тези с над 50% общинско участие в капитала. Резултатите от 

одита се представят за сведение на Общински съвет, след приключване на 

проверката.“ 

 Става: чл. 37 „Годишният финасов отчет подлежи на задължителен 

независим финансов одит от регистриран одитор в съответствие със Закона за 

счетоводството и Закона за независимия финансов одит.“ 

 § 3. Настоящата Наредба е изменена и допълнена с Решение № 74 по Протокол 

№ 13 от 11.09.2020г. на Общински съвет – Никола Козлево и влиза в сила от датата на 

влизане в сила на Решението. 

 

От общо 11 присъствали с 11 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ 

Решението е прието на заседание на общински съвет Никола Козлево, проведено 

на 11.09.2020г. Протокол № 13, т.1 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 

печат на общинския съвет. 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ :………….……………… 

                                                                                                    /Нурай Ферудин Реджеб/ 

 

 


