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Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за 

упражняване правата на собственост в търговски дружества с общинско участие в 

капитала, в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел. 

 

 

1. Мотиви:  

Измененията, които се предлагат са в резултат на извършен преглед и анализ на 

действащата Наредба, предвид изложените в Протест с изх. № 766/2018г. на Окръжна 

прокуратура- Благоевград мотиви и установена необходимост от изменение и 

допълнение на Наредбата. 

Обстоятелствата, които налагат приемането на предложеният проект на Наредбата са 

свързани с необходимостта от привеждане на разпоредбите на наредбата в съответствие 

с разпоредбите на нормативен акт от по-висока степен, а именно Закон за общинската 

собственост (ЗОС) и Наредба № 8 от 17 декември 2009 г. за утвърждаване на образците 

на актовете за общинска собственост, на досие на имот - общинска собственост, и на 

регистрите, предвидени в закона за общинската собственост, и за определяне реда за 

съставянето, воденето и съхраняването им, издадена от Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството и Министерството на правосъдието- Обн. ДВ. бр.1 от 5 

Януари 2010г. 

В цитираният Протест с изх. № 766/2018г. на Окръжна прокуратура- Благоевград е 

установено наличие на незаконосъобразни разпоредби, а именно: 

1.  Чл. 72, ал. 4 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост в 

търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански 

дружества и в сдружения с нестопанска цел (Регистърът на предприятията, 

създадени с общинско имущество и предприятията с общинско участие е 

предназначен за служебно ползване. Справки и извлечения от него се дават само 

на органите на държавната и общинска администрация, съда, следствието и 

прокуратурата.) С разпоредбата на чл. 54а, ал. 1 от ЗОС се въвежда, че „В 

общината се създават и поддържат публични регистри за търговските дружества с  

общинско участие в капитала, за общинските предприятия, за юридическите лица 

с нестопанска цел и за гражданските дружества, в които участва общината”. Ал. 2 

от същата разпоредба „Образците на регистрите, редът за воденето и 

съхраняването им се определят с наредба на министъра на регионалното развитие 

и благоустройството и министъра на правосъдието”.  

Съгласно § 77 от ПЗР на ЗИДЗОС „Регистрите по този закон са публични. 

Заинтересованите лица имат право по ред, определен от кмета на общината, на 

свободен достъп до данните в тях, освен ако данните не представляват 

класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната 

информация.”  

 

2. Чл. 73 от Наредбата (Регистърът на предприятията, създадени с 

общинско имущество и на предприятията с общинско участие се води по 

образец /Приложение 1/). В Приложение № 1 „Регистър на общинските търговски 

дружества и на предприятията с общинско участие” в 17 точки е изброена 

информацията която трябва да се съдържа в регистъра сред които е включена: 
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Код по ЕКПОУ (БУЛСТАТ) (т.2); Данъчна регистрация (т.3); име, ЕГН, 

местожителство на съдружници (учредители) (т.10); име, ЕГН, местожителство на 

членовете на органите на управление, което противоречи на Наредба № 8 от 17 

декември 2009 г. на МРРБ и Министерство на правосъдието. 

 Същевременно Община Банско поддържа посочените регистри в съответствие с 

Наредба № 8 от 17 декември 2009 г. на МРРБ и Министерство на правосъдието. 

  

Съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, общинските съвети издават нормативни актове, с които 

уреждат, съобразно нормативни актове от по – висока степен, обществени отношения с 

местно значение. Разпоредбата на чл. 75, ал. 2 от АПК предвижда, че нормативните 

административни актове се издават по прилагане на закон или подзаконов нормативен 

акт от по – висока степен. 

2. Целите, които се поставят: 

 

Прецизиране на текстовете на Наредбата за реда за упражняване правата на 

собственост в търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански 

дружества и в сдружения с нестопанска цел и привеждането им в съответствие със 

Закона за общинската собственост и Наредба № 8 от 17 декември 2009 г. на МРРБ и 

Министерство на правосъдието  

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

 

За прилагането на измененията и допълненията в наредбата не се изисква 

финансов ресурс отстрана на общината. 

 

4. Очаквани резултати от прилагането: 

 

Привеждане в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство.               

Преодоляване недостатъците, констатирани в практиката по прилагане на досега 

действащата наредба. 

 

5. Анализ за съответствието с правото на Европейският съюз: 

 

Предлаганият проект на Наредбата за реда за упражняване правата на собственост 

в търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и в 

сдружения с нестопанска цел е разработен в съответствие с Европейското 

законодателство, Европейската харта за местно самоуправление и директивите на 

Европейската общност, свързани с тази материя. 

 

Проекта за приемане на Наредбата за реда за упражняване правата на собственост 

в търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и в 

сдружения с нестопанска цел е изработен при спазване изискванията на чл. 26, ал. 2 и чл. 

28 от Закона за нормативните актове. 

 

Приложение: Проект на Наредбата за реда за упражняване правата на собственост в 

търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и в 

сдружения с нестопанска цел. 
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ПРОЕКТ! 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, чл. 21, 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 и във връзка с Докладна с вх. №……… на Георги 

Икономов – Кмет на Община Банско, Общински съвет гр. Банско реши: 

 

1. Изменя Наредбата за реда за упражняване правата на собственост в търговски 

дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и в сдружения с 

нестопанска цел, както следва: 

1.1. Отменя чл. 72, ал. 4  

1.2. Изменя чл. 73, както следва: Регистрите на общинските предприятия, на 

търговските дружества с общинско участие, на юридическите лица с 

нестопанска цел и на гражданските дружества, в които участва общината, се 

водят съгласно изискванията на Наредба № 8 от 17.12.2009 година за 

утвърждаване на образците на регистрите, предвидени в Закона за общинската 

собственост и за определяне на реда за съставянето, воденето и съхранението 

им. 

1.3. Отменя Приложение № 1 към чл. 73 от Наредбата. 

 

 

 

Съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок 

от 30 дни, Община Банско чрез настоящото публикуване, предоставя възможност 

на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по 

проекта на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Банско на e-mail адрес: obabansko@dir.bg  
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