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ОБЩИНА  ГОДЕЧ 

__________________________________________________________________ 

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

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

 

ДО 

Г-ЖА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НАОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ОТ РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ АСЕНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ 

 

ОТНОСНО: 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. 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 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 търговските 

дружества се налага от обстоятелството, че е необходимо съдържанието й да бъде 

съобразено с разпоредбите на Закона за общинската собственост. При изготвянето на 

наредбата са съобразени: 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.  

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 
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участието на общината в граждански дружества по Закона за задълженията и договорите и за 

сключване на договори за съвместна дейност. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост, чл. 76, ал.3, във връзка с чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8 и 

при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, предлагам 

Общински съвет – Годеч да вземе следното 

Проект! 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 1. Отменя 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.

 2. Приема Наредба за реда и условията за упражняване правата на собственост на 

Община Годеч в търговски дружества с общинско участие в капитала. 

 

 

Приложение:  

1. Мотиви за приемане на наредбата 

2. Проект на Наредба за реда и условията за упражняване правата на 

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

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

РАДОСЛАВ АСЕНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ 


