ПРОЕКТ!
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 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.)

§1. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 съюзът „и”, след думата „замяната“ се заменя със съюза „или”.
2. Текстът на ал. 2 се изменя, както следва:
(2) Продажбата и учредяването на вещни права върху дълготрайни активи на
еднолични търговски дружества с общинско участие, с балансова стойност над 1000 лв.
се извършва след решение на Общински съвет, при условията и реда определени в него.
§2. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в края на изречението се добавя „и разпореждане с общинско имущество.
Органите за управление на търговските дружества упражняват правомощията на
кмета по отношение на провеждането на търга или конкурса, посочени в Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.“
2. Текстът на ал. 4 се изменя, както следва:
„(4) Срокът на договорите за учредяване право на ползване и за наем на тези
имоти, не може да бъде по-дълъг от 10 години.“
§3. Чл. 36 се правят следните изменения:
1. Текстът на ал.1 става текст на чл. 36 и се изменя, както следва:
„Чл. 36. Придобиване на дълготрайни материални активи на стойност над 1000
лв. невключени в годишната инвестиционна програма на дружеството се извършва след
решение на Общинския съвет.“
2. Текстът на ал.2 се отменя.
§4. Създава се нов чл. 36б:
„Чл. 36б Разпоредбите на настоящия раздел не се прилагат, когато със закон или
друг нормативен акт е предвиден друг специален ред.“

