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

 
към 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 

 
 
 1. Причини, които налагат приемането. 

Към настоящият момент не са регламентирани възможностите за участие на 
община Никола Козлево в дружества, регистрирани по Търговския закон, дружества, 
образувани по реда на глава ХV от Закона за задълженията и договорите и сдружения с 
нестопанска цел, учредени по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 
Приемането на настоящата Наредба ще попълни тази празнота и ще даде възможност на 
общината да участва в такива дружества и сдружения, предвид възможностите, които 
дават действащото българско законодателство и европейските програми. 
 Изготвеният проект за Наредба урежда: 

1. образуването, преобразуването и прекратяването на еднолични търговски 
дружества с общинско участие в капитала; 

2. участието на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала 
в други дружества; 

3. участието на общината в дружества, образувани по реда на гл. ХV от Закона за 
задълженията и договорите; 

4. участието на общината в сдружения с нестопанска цел, учредени по реда на 
Закона за юридическите лица с нестопанска цел; 

5. възлагането на управлението и контрола и съдържанието на договорите, 
съставът и компетенциите на органите за управление и контрол, редът за определяне на 
представителите на общината в органите за управление и контрол, техните права и 
задължения, възнаграждението и отговорността при неизпълнение на задълженията; 

6. правилата за сключване на договори за наем и разпореждане с дълготрайни 
активи и за задължително застраховане на имуществото; 

7. редът за определяне на представители на общината в органите за управление и 
контрол на търговските дружества, техните права и задължения, възнаграждението и 
отговорността при неизпълнение на задълженията; 

8. изисквания към състава на органите за управление на еднолични търговски 
дружества с общинско участие; 

9. регистър на търговските дружества, на гражданските дружества и сдруженията 
с нестопанска цел. 
 Спазено е изискването на чл. 51а, ал. 4 от ЗОС в наредбата да се уредят 
отношенията, свързани с условията и редът за упражняване на правата на собственост на 
общината в търговски дружества с общинско участие в техния капитал, за юридическите 
лица с нестопанска цел и за дружествата, образувани по реда на гл. ХV от ЗЗД.  
 С наредбата е регламентиран реда за провеждане на конкурс за избор на 
управителните тела на търговските дружества с общинско участие в капитала им. 



 В съответствие с изискванията на Наредба № 8 от 17.12.2009г. на МРРБ и МП с 
настоящата Наредба се въвеждат норми, които предвиждат създаването и поддържането 
на регистри за общинските предприятия, за търговските дружества с общинско участие 
в капитала им, за дружествата, образувани по реда на гл. ХV от ЗЗД и за юридическите 
лица с нестопанска цел, в които общината ще участва. Вписаните в регистрите 
обстоятелства са публични и всеки гражданин ще има достъп до информация за 
управлението на част от общинската собственост. 
 2. Цели, които се поставят: 
 - в съответствие с действащото законодателство да се уредят отношенията, 
свързани с правата на община Никола Козлево в търговски дружества с общинско 
участие в капитала им, дружествата, образувани по реда на гл. ХV от ЗЗД и 
юридическите лица с нестопанска цел; 
 - да се регламентира участието на общината и контрол, който принципалът 
упражнява в търговските дружества с общинско участие; 
 - да се осъществява ефективен контрол чрез навременна информация за водените 
регистри; 
 - да се осигури публичност и прозрачност при управлението на общинската 
собственост. 
 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: 
 - преодоляване на празнота в системата наредби и правилници на община Никола 
Козлево; 
 - осигуряване на публичност и прозрачност при управлението на общинската 
собственост. 
 5. Анализ за съответствие с правото на ЕС: 
 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 горните нормативни актове 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 наредба с него. 
 
  


