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ОТНОСНО: Предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА 
ЗА  УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ В ТЪРГОВСКИ 
ДРУЖЕСТВА, УЧАСТИЕТО В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И 
СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ ОТ ОБЩИНА 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО. 
  
   
 
 
 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
В Община Велико Търново е постъпил Протест с Вх. №1102 – 06 - 

15/16.05.2018 г. от прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново срещу 
Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху 
общинската част от капитала на търговските дружества. Мотивите за това, че 
въпросната Наредба е незаконосъобразна са изложени в Протеста на Окръжна 
прокуратура, а именно липсата на доказателства за обсъждането на проекта, както 
и такива за гласуването на същия от общинските съветници с необходимото 
мнозинство, както и доказателства, че въпросната наредба е приета  съобразно 
реда за изготвяне и приемане на нормативни актове от общинските съвети, който 
към момента на първоначалното приемане на наредбата е бил установен в Указ 
№883 за прилагане на Закона за нормативните актове. Необходимо е да се уреди 
и създаването и поддържането на четирите отделни публични регистри за 
търговските дружества с общинско участие в капитала, за общинските 
предприятия, за юридически лица с нестопанска цел и за гражданските дружества, 
в които общината участва. По посоченият протест е образувано АХД№366/2018г. 
по описа на АСВТ. 

С решение по АХД№366/2018 г. Административен съд – Велико Търново е 
отменил изцяло Наредба за управление и упражняване правата на собственост 
върху общинската част от капитала на търговските дружества. Съдебното 
решение е оставено в сила с последващо решение по АХД №15399/2018г. по описа 
на Върховен административен съд София. 

Изготвен е нов проект на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА  
УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ В ТЪРГОВСКИ 



ДРУЖЕСТВА, УЧАСТИЕТО В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И 
СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ ОТ ОБЩИНА 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО като са прецизирани разпоредбите, регламентиращи 
условията и реда при управление и упражняване правата на собственост на 
община Велико Търново върху общинската част от капитала на търговските 
дружества. 

  
На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви представям 

следните мотиви за приемане на Решение за нова НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И 
РЕДА ЗА  УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ В ТЪРГОВСКИ 
ДРУЖЕСТВА, УЧАСТИЕТО В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И 
СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ ОТ ОБЩИНА 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО. 
1. Причини налагащи приемането на нова НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И 

РЕДА ЗА  УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ В 
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, УЧАСТИЕТО В ГРАЖДАНСКИ 
ДРУЖЕСТВА И СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА 
ДЕЙНОСТ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО. 

- В Община Велико Търново се е прилагала Наредбата за управление и 
упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала 
на търговските дружества, приета с Решение №403 по Протокол 
№26/27.03.1997 г. на Общински съвет Велико Търново. Същата е 
отменена изцяло с решение по АХД№366/2018 г. Административен съд 
– Велико Търново, оставено в сила с последващо решение по АХД 
№15399/2018г. по описа на Върховен административен съд София.  

- Наредбата се приема на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл.51а, ал.4 от Закона за 
общинската собственост. 

 
2. Цели, които се поставят: 

- С приемането на нова НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА  
УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ В ТЪРГОВСКИ 
ДРУЖЕСТВА, УЧАСТИЕТО В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И 
СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ ОТ 
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО се цели осигуряване на съответствие на 
Наредбата с изискванията на законодателството на Република България. 

- Подобряване контрола при упражняване правата на Община Велико 
Търново в търговските дружества и оптимизиране на дейността им. 
Създаване на предпоставки за по-ясно очертаване визията за развитие на 
общинските търговски дружества. 
 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 
уредба: 
- За прилагането на новата Наредба, не са необходими допълнителни 

финансови средства. 
 



 
4. Очаквани резултати: 

- Синхронизиране на Наредбата с нормативните актове от по-висока степен, 
като Търговски закон, Закона за нормативните актове, Закона за 
общинската собственост, Закон за публичните предприятия, Правилник за 
прилагане на Закон за публичните предприятия, Закон за лечебните 
заведения, Наредбата на Министъра на регионалното развитие и 
благоустройството и Министъра на правосъдието – Наредба №8 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 и др. 
 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 
    Предлаганото приемане на нова НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА  

УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ В ТЪРГОВСКИ 
ДРУЖЕСТВА, УЧАСТИЕТО В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И 
СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ ОТ ОБЩИНА 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО не е в противоречие на нормативен акт от по-висока степен 
и е в съответствие с европейското законодателство. 
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