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ООББЩЩИИННАА    ГГООДДЕЕЧЧ  
__________________________________________________________________________________________________________________________  
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513 

е-mail: obshtina_godech@abv.bg; office@godech.bg; www.godech.bg 
 
 
 

 На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с 

чл.77 от Административно-процесуалния кодекс, в 30-дневен срок от настоящото 

публикуване на проекта, на всички заинтересовани страни се предоставя 

възможност да изразят своите становища и да дават предложения по изготвения 

проект, в срок до 17.00 часа на 25.06.2020 г. в деловодството на общинската 

администрация. 

 
МОТИВИ 

 
за отмяна на Наредба за упражняване правата на Община Годеч върху общинската част 

от капитала на търговски дружества, приета с Решение №20 по Протокол №7 / 

31.05.2001 г.и приемане на нова Наредба за реда и условията за упражняване правата на 

собственост на Община Годеч в търговски дружества с общинско участие в капитала.  

Във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от 

публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината 

www.godech.bg, Община Годеч предоставя възможност на заинтересованите лица да 

направят своите предложения и становища по изготвения проект на нова Наредба за 

реда и условията за упражняване правата на собственост на Община Годеч в търговски 

дружества с общинско участие в капитала. 

 

1.Причини, които налагат изменението. 

 В действащата Наредба за упражняване на правата на Община Годеч върху 

общинската част от капитала на търговски дружества са установени празноти по 

съществени въпроси от значение за доброто управление и ефективна дейност на 

търговските дружества с общинско участие в капитала, с оглед настъпили промени в 

законодателството, въвеждащи нови инструменти и форми на стопанска дейност на 

общината. 

Изработването на проект за изцяло нов вариант на наредбата за реда, по който 

община Годеч участва в учредяването и упражнява правото си на собственост в 
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търговските дружества се налага от обстоятелството, че е необходимо съдържанието й 

да бъде съобразено с новите изисквания, които поставят разпоредбите на Закона за 

общинската собственост. При изготвянето й са съобразени и Търговския закон, Законът 

за местното самоуправление и местната администрация, Законът за задълженията и 

договорите, Закона за лечебните заведения, както и редица други законови и 

подзаконови нормативни актове.  

 

 2. Целите, които се поставят:  

С наредбата се регулират по нов начин условията и редът за упражняване на 

правата на собственост на Община Годеч в търговски дружества с общинско участие в 

капитала, за участието на общината в граждански дружества по Закона за задълженията 

и договорите и за сключване на договори за съвместна дейност. С наредбата се 

определят:  образуването, преобразуването и прекратяването на еднолични търговски 

дружества с ограничена отговорност и еднолични акционерни дружества, в които 

Община Годеч притежава целия капитал; участието на търговски дружества с 

ограничена отговорност и акционерни дружества, в които Община Годеч не е 

едноличен собственик на капитала и в граждански дружества по Закона за 

задълженията и договорите; участието на Община Годеч в други търговски дружества;  

възлагането на управлението и контрола, съставът  на органите за управление и 

контрол, редът за определяне на представителите на общината в органите за 

управление и контрол;  правилата за сключване на договори за наем и разпореждане с 

дълготрайни активи и за задължително застраховане на имуществото на дружествата; 

участие на общината в граждански дружества по Закона за задълженията и договорите; 

сключването от Община Годеч и от общинските търговските дружества на договори за 

съвместна дейност;  създаването и поддържането на публичен регистър за търговските 

дружества с общинско участие в капитала и за гражданските дружества, в които 

участва общината. С наредбата е регламентиран реда за провеждане на конкурс за 

избор на управителните тела на търговските дружества с общинско участие в капитала. 

С наредбата са регламентирани реда и условията за участие на общината в граждански 

дружества, както и лицата, които имат право на инициатива за такова участие. С 

наредбата се въвеждат норми, които предвиждат създаването и поддържането на 

информация в публични регистри, съдържащи данни за участието на Община Годеч в 

еднолични търговски дружества с ограничена отговорност и еднолични акционерни 

дружества, в които община Годеч, притежава целия капитал, както и всички други 
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търговски дружества, в които Община Годеч и нейни дружества и предприятия 

притежават част от капитала и за гражданските дружества, в които участва общината.  

 

 3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на проекта на 

Наредбата:  не са необходими допълнителни финансови средства.   

 

 4. Очаквани резултати от прилагането.  

Привеждане нормативните актове, издавани от общината в съответствие с 

разпоредбите на действащото законодателство. Преодоляване недостатъците, 

констатирани в практиката по прилагане на старата наредба. 

 

 5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз.  

 Предлаганият проект на нова Наредба за реда и условията за упражняване 

правата на собственост на Община Годеч в търговски дружества с общинско участие в 

капитала е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието й с правото на 

Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за 

местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази 

материя.  

 

 

 

 

РАДОСЛАВ АСЕНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ 

 

Дата на публикуване: 26.05.2020 г. 

 


