
 
 
 
 
 

 
МОТИВИ 

КЪМ ПРОЕКТА ЗА НАРЕДБА 
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 26 

ЗА  ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 
ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ И ЧРЕЗ 

ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
(съгласно изискванията на чл. 28 от ЗНА) 

 
 І. Причини, които налагат изменението и допълнението на Наредба № 26   
за  осъществяване на стопанската дейност на Община Завет чрез търговски 
дружества с общинско участие и чрез общински предприятия: 

               Правно основание: 
               чл. 21, ал. 2  от ЗМСМА; 
               чл. 26 и чл.28 от ЗНА; 
               чл. 76-79 от АПК 
 

Наредба № 26   за  осъществяване на стопанската дейност на Община Завет чрез 
търговски дружества с общинско участие и чрез общински предприятия е приета с  
Решение  №  143 по Протокол № 20/16.06.2013 година на Общинския съвет гр. Завет. От приемането и до 
настоящия момент същата  не е променяна. 

 В деловодството на Общинския съвет  гр. Завет е постъпило Предложение от  Окръжен 
прокурор при  Окръжна прокуратура Разград – г-н Сезгин Османов, с което  се обръща внимание за 
несъответствия  между  Закона за общинската собственост в частта на   публичните регистри, които се 
създават  и водят в общината и  регистрите, описани в Наредба № 26, както  и  атрибутите, които следва 
да  съдържат те. 

 Това  налага привеждане на Наредба № 26   за  осъществяване на стопанската 
дейност на Община Завет чрез търговски дружества с общинско участие и чрез 
общински предприятия в съответствие с действащата нормативна уредба.  

 
2. Цели,  които се поставят: 
Да се актуализира и прецизира Наредба № 26   за  осъществяване на стопанската 

дейност на Община Завет чрез търговски дружества с общинско участие и чрез 
общински предприятия в съответствие с изискванията на  нормативната уредба 

 
3,Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 

уредба. 
Предложеният проект за  изменение и допълнение  на Наредба № 26   за  

осъществяване на стопанската дейност на Община Завет чрез търговски дружества с 
общинско участие и чрез общински предприятия, не изисква финансови  средства. 

4. Очаквани резултати от приеманите изменения: 
Съответствие на Наредба № 26   за  осъществяване на стопанската дейност на 

Община Завет чрез търговски дружества с общинско участие и чрез общински 
предприятия  с действащата нормативна уредба.  

 
Вносител, 
ЕРСИН ИСМАИЛ ……………Председател на Общинския съвет гр. Завет 



 
 
 


