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за приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за 
упражняване правата на Община Крушари върху общинската част на 
търговските дружества, публикувани на основание чл. 26, ал. 3 от Закона за 
нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административно- 
процесуалният кодекс

Причини, които налагат приемането:
Наредбата е приета от Общинския съвет с Решение № 6/43 от Протокол 

№ 6 от 30.06.2004 година.
След запознаване с правните норми по нормативни актове от по-висок 

ранг, се установява противоречие със законови регламентации поради 
отпадане на нормите, действали към момента на приемането на Наредбата, 
както и към настоящия момент.

Така например ал.4 от чл.2 от Закона за общинската собственост, с която 
правата върху общинската част от капитала на търговските дружества се 
упражняват по ред, установен с наредба на общинския съвет, е отменена с ДВ, 
бр. 101 от 2004г.

С Постановление № 35 от 8 март 2005 г. е отменен ППЗОС /ДВ, бр.23 от 
18 март 2005г./, който предвижда условията и редът, при които общината 
упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на 
търговските дружества, да се уреждат с наредба на общинския съвет.

Това налага цялостна отмяна на Наредбата, тъй като същата 
противоречи на нормативен акт от по-висок ранг.

Цели, които се поставят:
С отмяната на Наредба №14, редът на упражняване правата на 

собственост на общината върху пълната й собственост, както и върху дялове и 
акции в търговски дружества ще се регулират по реда на чл.51а и чл.52б от 
Закона за общинската собственост и други подзаконови нормативни актове, 
уреждащи материята.

Целта на отмяната е именно прилагане на правилните и 
законосъобразни правни норми.

Финансови и други средства, необходими за прилагане на НИЛ на 
Наребда №14

За отмяната на Наредба №14 не са необходими допълнителни 
финансови и други средства, тъй като същите са свързани единствено и само с 
администриране на нейната отмяна.

Очаквани резултати от прилагането на НИЛ на Наредба №14, 
включително и финансови, ако има такива.

С отмяната на цитираната по-горе Наредба №14 ще се постигне 
правилно и законосъобразно прилагане на правни норми от по-висок ранг. По 
този начин ще се избегне незаконосъобразно учредяване и участие на 
общината в търговски дружества с общинско участие в капитала. Финансови 
резултати от отмяната на НИД на Наредба №14 не се очакват.



Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.
Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с 

правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на 
действащото българско законодателство с регламентите и директивите, 
относими към тази материя. Проектът е разработен в съответствие с 
релевантните за всяка законова материя актове на Европейското право, 
уреждащи тази материя.

Доколкото настоящият проект е с предмет на подзаконов нормативен акт, 
който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация от Общински съвет като 
орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на 
Европейската Харта за местно самоуправление.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът е 
публикуван на интернет страницата на Община Крушари, секция „Проекти на 
нормативни актове“.

На основание чл. 26, ал.4 от Закона за нормативните актове, във връзка 
с чл. 77 от АПК, заинтересованите лица могат да направят предложения и да 
изразят становища по проекта в 30-дневен срок от публикуването му на 
Интернет страницата на община Крушари.

ПРОЕКТ!

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за упражняване 
правата на Община Крушари върху общинската част на търговските

дружества

§1. Наредба № 14 за упражняване правата на Община Крушари върху 
общинската част на търговските дружества се отменя.
§2. Наредбата влиза в сила от датата на приемането й.
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