
М О Т И В И 
 
към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за 
упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско 
участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества, и за сключване на 
договори за съвместна дейност (Приета с Решение № 67/30.03.2006 год. на Общински 
съвет Габрово, изм. с Решение № 89/29.05.2008  г, изм. с Решение № 277/17.12.2009 г, изм. 
с Решение № 91/03.05.2012 г, изм. с Решение № 273/19.12.2013 г.) 

 
На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, настоящото 

обявление е публикувано на интернет страницата на Община Габрово. В 30-дневен 
срокът от публикуването, Общински съвет - Габрово приема предложения и становища, 
относно Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и 
реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с 
общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества, и 
за сключване на договори за съвместна дейност на е-mail: gabrovo@gabrovo.bg или в 
Центъра за информация и услуги на Община Габрово на адрес: гр.Габрово, пл. 
„Възраждане” № 3.  

 На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Ви                                 
представям следните мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда 
за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско 
участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества, и за сключване на 
договори за съвместна дейност: 
 
1. Причини, които налагат приемането: 
При прилагане на Раздел VIII управление, придобиване и разпореждане с дълготрайни 
активи на дружеството от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на 
собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и за 
участието на общината в граждански дружества, и за сключване на договори за съвместна 
дейност, са установени неточности и повторение на норми с идентично съдържание.  
 
2. Целите, които се поставят: 
Отстраняване на установените неточности и повторение на норми с идентично съдържание 
в Раздел VIII управление, придобиване и разпореждане с дълготрайни активи на 
дружеството от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост 
на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на 
общината в граждански дружества, и за сключване на договори за съвместна дейност.  
Осигуряване на гъвкавост при разпореждането с активи на дружествата в динамична 
конкурентна среда, същевременно запазване ролята на принципала при вземане решения 
съгласно Търговския закон. 
 
3. Финансови средства, необходими за прилагане на новата уредба: 
За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за 
упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско 
участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества, и за сключване на 
договори за съвместна дейност не са необходими допълнителни финансови средства. 
 
 
 



4. Очаквани резултати от прилагането: 
Очакваните резултати са по-голяма яснота и логическа последователност в разпоредбите 
на Раздел VIII управление, придобиване и разпореждане с дълготрайни активи на 
дружеството от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост 
на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на 
общината в граждански дружества, и за сключване на договори за съвместна дейност, и 
постигане на по-добро ниво на предвидимост, откритост и стабилност.  
 
5. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз: 
Предлаганата Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за 
упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско 
участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества, и за сключване на 
договори за съвместна дейност е в съответствие с нормативните актове от по-висока 
степен, както и с тези на европейското законодателство.   
 
6. Правни основания: 
Чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, при спазване изискванията на чл. 75-79 от АПК и чл. 
8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26, ал. 1 и чл. 28 от Закона за нормативните актове. 
 

 


