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ПУБЛИКУВАНО НА 30.04.2018г.

Мотиви към проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за
упражняване правата на собственост на Община Търговище в търговските дружества с
общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и
съвместна дейност по Закона на публично-частно партньорство.
На основание с чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, в 30-дневен
срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата си, Община
Търговище приема предложения и становища относно Проекта на наредба за
изменение и допълнение на Наредба за реда за упражняване правата на собственост на
Община Търговище в търговските дружества с общинско участие в капитала, за
участието на общината в граждански дружества и съвместна дейност по Закона на
публично-частно партньорство на e-mail:obshtina @ targovishte.bg или в Центъра за
административно обслужване на Община Търговище на адрес: гр.Търговище,
пл.”Свобода”.
На основание чл.28, ал.2 от ЗНА, Ви представяме следните мотиви за приемане
на Наредбата за допълнение и изменени на Наредба за реда за упражняване правата на
собственост на Община Търговище в търговските дружества с общинско участие в
капитала, за участието на общината в граждански дружества и съвместна дейност по
Закона на публично-частно партньорство, както следва:
1. Причини, които налагат приемането:
При извършен преглед на Наредбата за реда за упражняване правата на
собственост на Община Търговище в търговските дружества с общинско участие в
капитала, за участието на общината в граждански дружества и съвместна дейност по
Закона на публично-частно партньорство, се установиха неточности в някои от
разпоредбите, които от своя страна не кореспондират с действащото законодателство.

2. Целите, които се поставят:
Да се уредят и приведат в съответствие с действащото законодателство
отношенията, свързани с правата на собственост на Община Търговище в търговските
дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански
дружества и съвместна дейност по Закона на публично-частно партньорство.
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Да се подобри синхрона на общинските дружества при осъществяване на
дейността им, насочена към максимално удовлетворяване на нуждите и потребностите
на жителите на Община Търговище.

3.Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата
уредба:
За приемането на Наредбата за допълнение и изменение не са необходими
финансови средства.
4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако
има такива:
Привеждане в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство.
Преодоляване недостатъците, констатирани в практиката по прилагане на досега
действащата наредба.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Предлаганата Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за реда за
упражняване правата на собственост на Община Търговище в търговските дружества с
общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и
съвместна дейност по Закона на публично-частно партньорство е в съответствие с
нормативните актове от по – висока степен, както и с тези на европейското
законодателство.

Предвид изложените мотиви, представяме следния проект на наредба за
изменение и допълнение на наредбата, както следва:

§1. Заглавието на наредбата се изменя, както следва: „Наредба за реда за
упражняване правата на собственост на Oбщина Tърговище в търговските дружества с
общинско участие в капитала“.
-действащ текст: „Наредба за реда за упражняване правата на собственост на
Oбщина Tърговище в търговските дружества с общинско участие в капитала, за
участието на общината в граждански дружества и съвместна дейност по закона за
публично-частно партньорство“.
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§2. В чл.1, ал.1 текстът “в граждански дружества по Закона за задълженията и
договорите, а така също и осъществяването на дейности по ЗПЧП“ се заличава.
-Действащ текст: „С тази наредба се определят условията и редът за
упражняване правата на собственост на Община Търговище в търговски дружества с
общинско участие в капитала, в граждански дружества по Закона за задълженията и
договорите, а така също и осъществяването на дейности по ЗПЧП.“
§3. В чл.2 последното изречение „Програмата е в съответствие с раздела за
общински публично-частни партньорства от програмата за реализация на общинския
план за развитие и съдържа описание на имотите, които общината има намерение да
предложи за публично-частно партньорство.“, се заличава.
-Действащ текст: „Общинският съвет упражнява правата на собственост пряко
или чрез кмета на община Търговище в съответствие с разпоредбите на Търговския
закон. Във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, а така също и с
чл.4, ал.1, т.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, Общинският съвет приема Годишна програма за управление и
разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на кмета на
общината. Програмата е в съответствие с раздела за общински публично-частни
партньорства от програмата за реализация на общинския план за развитие и съдържа
описание на имотите, които общината има намерение да предложи за публично-частно
партньорство.“

§4. В чл.9, ал. 3 думите „главеният юрисконсулт на общината“, се заменят с
думите „началник отдел „Нормативно-правно обслужване““.
-Действащ текст: „По направените предложения становище дават: ресорния зам. кмет,
отдел "Общинска собственост", главният юрисконсулт на общината и съответните постоянни
комисии на общинския съвет. При необходимост, кметът може да поиска становище и от други
специализирани органи и лица.“
§5. Чл.12а се отменя.
-Действащ текст: Чл.12а. (нов с Решение №4 по Протокол №19/20.12.2012г., в
сила от 01.01.2013г.) (1) Община Търговище и търговските дружества с повече от 50 на
сто общинско участие в капитала може да учредяват или да участват в търговски
дружества, чийто капитал не е изцяло тяхна собственост, само когато останалите
съдружници/акционери са определени по реда на чл. 33 - 39 от Закона за публичночастното партньорство. За устава/дружествения договор на тези търговски дружества
се прилага чл. 52, ал. 2 от Закона за публично-частното партньорство.
(2) Община Търговище и търговските дружества с повече от 50 на сто общинско
участие в капитала може да участват в граждански дружества или да сключват
договори за съвместна дейност само с лица, определени по реда на чл. 33 - 39 от Закона
за публично-частното партньорство.
(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат:
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1. когато съдружници/акционери са държавата, друга община или публичноправна
организация;
2. когато съдружниците/акционерите са определени след процедура за приватизация, за
предоставяне на концесия или друга процедура, определена със закон;
3. за публичните акционерни дружества;
4. за дружествата, учредени в изпълнение
междуправителствено споразумение.

на

международен

договор

или

§6. Чл. 12б се отменя.
-Действащ текст: „Чл.12б. (нов с Решение №4 по Протокол №19/20.12.2012г., в
сила от 01.01.2013г.) (1) Община Търговище може да внася свободни имоти и вещи или
вещни права върху имоти, частна общинска собственост, като непарична вноска в
капитала на търговски дружества,след решение на общинския съвет, прието с
мнозинство от две трети от общия брой на общинските съветници. Когато общината не
е едноличен собственик на капитала на търговското дружество и другият
съдружник/акционер не е държавата, друга община или публично-правна организация,
непарична вноска в капитала се извършва само когато останалите
съдружници/акционери са определени по чл. 51 а, ал. 1 от Закона за общинската
собственост.
(2) Търговските дружества с общинско участие в капитала могат да отдават под наем
имоти или части от тях, внесени от общината като непарична вноска в капитала им, или
да ограничават вещни права върху такива имоти чрез публичен търг или публично
оповестен конкурс, по реда на Глава VIII от НПУРОИ на община Търговище. Срокът на
договорите за наем и за правото на ползване за тези имоти не може да бъде по-дълъг от
10 години. Този ред и срок не се прилагат в случаите на Закона за концесиите и Закона
за публично-частното партньорство.
(3) Капиталът на едноличните търговски дружества с общинско участие може да се
намалява със стойността на имоти и вещи или вещни права, които са внесени като
непарична вноска в капитала им, въз основа на решение на общинския съвет.
(4) Имотите и вещите, със стойността на които е намален капиталът на едноличните
търговски дружества с общинско участие, придобиват статут на частна общинска
собственост от влизането в сила на решението по ал. 3 и се управляват по ред,
определен от Общински съвет -Търговище.“

1. §7. В Чл.16. ал.1 т. 14 се отменя.
-Действащ текст: „Чл.16. (1) Общинският съвет упражнява правата на едноличен
собственик на капитала в еднолични дружества с ограничена отговорност, като:
1. Образува, преобразува и прекратява дружества;
2. Изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
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3. (Изм. с Решение №4 по Протокол №31/21.12.2017г.) Приема годишния
финансов отчет на дружеството, взема решение за определяне на дивиденти от
печалбата;
4. Взема решения за намаляване или увеличаване на капитала;
5. Взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие на
дружеството в други търговски дружества;
6. Взема решения за придобиване, управление и разпореждане с недвижими
имоти или вещни права върху тях;
7. Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя и
контрольора и упълномощава представител за водене на процеси срещу тях;
8. Взема решения за допълнителни парични вноски;
9. Дава съгласие за кредитиране на трети лица и за даване на обезпечения в
полза на трети лица;
10. Дава съгласие за учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на
дружеството;
11. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай
на несъстоятелност;
12. Избира и освобождава управителя на
възнаграждението му, освобождава го от отговорност;

дружеството,

определя

13. (Нова с Решение №4 по Протокол №31/21.12.2017г. ) Избира и освобождава
регистриран одитор на дружеството.
14. (Пред. т.13 с Решение №4 по Протокол №31/21.12.2017г.) Взема решения за
участие на дружеството в граждански дружества;
15. (Пред. т.14 с Решение №4 по Протокол №31/21.12.2017г.) Решава и други
въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или учредителния акт.“
§8. Чл.18, т.1 се изменя по следния начин: „Участие или разпореждане в други
търговски дружества;.

-

Действащ текст: „Участие или разпореждане в други търговски или граждански
дружества и в сдружения с нестопанска цел;

§9. Създава се нов §4 в Преходни и заключителни разпоредби, както следва:
„§3.Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за реда за упражняване
правата на собственост на Община Търговище в търговските дружества с общинско
участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и съвместна
дейност по Закона на публично-частно партньорство влиза в сила от датата на
приемането й от Общински съвет- Търговище.
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