
М О Т И В И 
към ПРОЕКТ на Наредба за условията и реда за 

упражняване на правата на собственост на Община 
Кричим в търговски дружества с общинско участие в 
капитала и за участието на Общината в граждански 

дружества и в сдружения с нестопанска цел и 
сключването на договори за съвместна дейност 

 
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 1, 
ал. 3 от Закона за публичните предприятия, във връзка с чл. 77 и чл. 76, 
ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8 и чл. 26 от Закона 
за нормативните актове и спазвайки принципите, заложени в чл. 6, ал. 3 
и ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс, предлагаме на 
вниманието на гражданите и юридическите лица в община Кричим в 
30-дневен срок от обявяването на Портала за обществените 
консултации: www.strategy.bg и на интернет страницата на Община 
Кричим: www.krichim.bg, проект на Наредба за условията и реда за 
упражняване на правата на собственост на Община Кричим в 
търговски дружества с общинско участие в капитала и за 
участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с 
нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, 
считано от 04.08.2021 год., за обсъждане, представяне на становища, 
предложения и възражения за обсъждане, представяне на становища, 
предложения и възражения на: e-mail: kmet_krichim@abv.bg; 
obs_krichim@abv.bg или в деловодството на Общински съвет и/или 
Община Кричим на адрес: обл. Пловдив, общ. Кричим, гр. Кричим, п.к. 
4220, пл. „Обединение” № 3 
 

На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове 
Община Кричим представя следните МОТИВИ към Проекта на Наредба 
за условията и реда за упражняване на правата на собственост на 
Община Кричим в търговски дружества с общинско участие в 
капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в 
сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за 
съвместна дейност, както следва: 
 

1. Причини, които налагат приемането: 

1.1. Считано от 01.01.2020 г. е в сила Закон за публичните 
предприятия,  обн. ДВ. бр.79 от 8 октомври 2019г., изм. ДВ. бр.100 от 20 
декември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 2 октомври 2020г., изм. ДВ. 
бр.96 от 10 ноември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.11 от 9 февруари 2021г., 
с който се урежда начина за определяне и публично оповестяване на 
държавната политика в областта на публичните предприятия, 
въвеждането на стандарти за добро корпоративно управление на 
публичните предприятия, както и задълженията за оповестяване и 
прозрачност на дейността на публичните предприятия и органите им за 
управление, като общинските политики по отношение на публичните 
предприятия се определят и осъществяват от съответните общински 
съвети. 

http://www.strategy.bg/
http://www.krichim.bg/


1.2. Във връзка с изпълнението на разпоредбите на Закона за 
публичните предприятия и правилника за неговото приложение, е 
необходимо да бъде приета Наредба, с която на територията на Община 
Кричим да бъдат уредени въпросите за условията и реда за упражняване 
на правата на собственост на Община Кричим в търговски дружества с 
общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански 
дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори 
за съвместна дейност. 

1.3. По смисъла на чл. 51а, ал. 4 от Закона за общинската 
собственост, условията и редът 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 се определят с наредба на 
общинския съвет. В наредбата се определят: образуването, 
преобразуването и прекратяването на еднолични търговски дружества с 
общинско участие в капитала; възлагането на управлението и контрола и 
съдържанието на договорите, съставът и компетенциите на органите за 
управление и контрол, редът за определяне на представителите на 
общината в органите за управление и контрол, техните права и 
задължения, възнаграждението и отговорността при неизпълнение на 
задълженията; правилата за сключване на договори за наем и 
разпореждане с дълготрайни активи и за задължително застраховане на 
имуществото. 

2. Цели, които се поставят: 

2.1. Основната цел при приемане на Наредбата е въвеждането на 
единни и ясно регламентирани правила за условията и реда за 
упражняване на правата на собственост на Община Кричим в търговски 
дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в 
граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването 
на договори за съвместна дейност. 

2.2.  С приемането на Наредбата ще се създадат оптимални 
условия за дейността на търговските дружества с общинско участие, 
участието на общината в граждански дружества и в  сдруженията с 
нестопанска цел, и сключването на договори за съвместна дейност, 
въвеждане на стандарти за добро управление, ред и начин за 
провеждане на конкурси за избор на органи за управление, прозрачност 
на действията на органите за управление и контрол на публичните 
предприятия. 

 
 3. Финансови и други средства, необходими за прилагането 
на новата уредба:  
 За прилагането на новата Наредба за условията и реда за 
упражняване на правата на собственост на Община Кричим в търговски 
дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в 
граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването 
на договори за съвместна дейност не са необходими допълнителни 
финансови средства, а ако такива се наложи да бъдат ангажирани, 
същите ще бъдат осигурени от местни приходи. 



 
 

4. Очаквани резултати от прилагането: 
 4.1. създаване на нормативна основа за учредяване на 
търговски дружества с общинско участие и за участието на Общината в 
граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването 
на договори за съвместна дейност; 
 4.2. създаване на оптимални условия за дейността на 
търговските дружества с общинско участие, участието на общината в 
граждански дружества и в  сдруженията с нестопанска цел, и 
сключването на договори за съвместна дейност, въвеждане на стандарти 
за добро управление, ред и начин за провеждане на конкурси за избор 
на органи за управление, прозрачност на действията на органите за 
управление и контрол на публичните предприятия. 
 
 5. Анализ на съответствието с правото на Европейския 
съюз: 
 Предлаганият Проект на Наредба за условията и реда за 
упражняване на правата на собственост на Община Кричим в 
търговски дружества с общинско участие в капитала и за 
участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с 
нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, 
не противоречи на норми на Европейския съюз. Наредбата е подзаконов 
нормативен акт, поради което съответствието й с правото на 
Европейския съюз е предопределено от съответствието с правото на 
Европейския съюз на нормите от националното ни законодателство от 
по-висока степен, в изпълнение на които е приета – ЗПП, ППЗПП, ТЗ, 
ЗЗД, ЗЮЛНЦ, ЗМСМА, ЗОС. В качеството си на подзаконов нормативен 
акт, наредбата е в съответствие и с разпоредбите на Европейската харта 
за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, 
свързани с урежданата с Наредбата материя. 
 

 
 


