
 
  
 
 
 

ПРОЕКТ! 
 

 
На основание чл. 26, ал. 2,  чл.37, ал. 3 и чл.39 от Закона за нормативните актове 

предлагам на вниманието на обществеността следния проект на: 
 

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 

/Приета с Решение  №  143 по Протокол № 20/16.06.2013 година/ 
 
 
§1. Променя наименованието на  Глава ІV, което придобива следния вид:   
„Глава ІV  - Публични регистри за търговските дружества с общинско участие в капитала, 
за общинските предприятия, за юридическите лица с нестопанска цел и за 
гражданските дружества, в които участва общината. 
 
§2. Отм. чл. 64. 
§3. Отм. чл. 65. 
§4. Създава чл.65а: 
„Чл.65а. (1). Община Завет води следните публични регистри  по реда на чл.54а от 
Закона за общинската собственост: 
                  1.Регистър за общинските предприятия; 
                  2.Регистър за търговските дружества с общинско участие; 

          3.Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва 
общината; 

          4.Регистър за гражданските дружества, в които участва общината. 
                  Регистрите са достъпни чрез сайта на Община Завет. 
 
                 (2) Регистрите се водят по образци, утвърдени с Наредба №8 от 17.12.2009 г. 
за утвърждаване на образците на актовете  за общинска собственост, на досие на 
имот – общинска собственост, и на регистрите, предвидени в ЗОС, и за определяне 
реда за съставянето, воденето и съхранението им,  издадена от  министъра на 
регионалното развитие и благоустройство и министъра на правосъдието. 

          (3). В регистъра за общинските предприятия се вписват следните 
обстоятелства:  

 
1. наименованието на предприятието (графа № 2); 
2. номерът и датата на приемане на решението на общинския съвет за 

създаването, преобразуването и закриването на общинското предприятие (графа № 3); 
3. предметът на дейност на предприятието (графа № 4); 
4. органите на управление на предприятието (графа № 5); 
5. броят заети лица по щатно разписание (графа № 6); 



6. предоставеното на предприятието недвижимо общинско имущество чрез 
посочване на актовете за общинска собственост (графа № 7). 
 
              (4). В регистъра за търговските дружества с общинско участие се вписват 
следните обстоятелства:  

1. наименованието на търговското дружество (графа № 2); 
2. данните за търговската регистрация на търговското дружество, в това число 

за преобразуването и прекратяването му (графа № 3); 
3. размерът на общинското участие в капитала на търговското дружество 

(графа № 4); 
4. лицата, които представляват общината в органите за управление и контрол 

на търговското дружество (графа № 5); 
5. възнаграждението на лицата, които представляват общината в тези органи 

(графа № 6). 
 

       (5). В регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва 
общината  се вписват следните обстоятелства:  

1. наименованието на юридическото лице с нестопанска цел (графа № 2); 
2. организационната форма на юридическото лице с нестопанска цел(графа  3); 
3. седалището и адресът на юридическото лице с нестопанска цел (графа № 4); 
4.имената и длъжностите на лицата, представляващи общината в 

юридическото лице с нестопанска цел (графа № 5); 
5. определянето за осъществяване на дейност в обществена или частна полза 

(графа № 6); 
6. преобразуване, прекратяване и заличаване на юридическото лице с 

нестопанска цел (графа № 7). 
 

      (6). В регистъра за гражданските дружества, в които участва общината, се 
вписват следните обстоятелства:  

1. наименованието на гражданското дружество (графа № 2); 
2. целта на гражданското дружество (графа № 3); 
3. съдружниците (графа № 4); 
4. вноската и делът на общината (графа № 5); 
5. имената и длъжностите на лицата, представляващи общината в 

гражданското дружество (графа № 6); 
6. срокът на договора и прекратяване на гражданското дружество(графа № 7). 

 
              (7) Към регистрите по чл. 65а се прилагат годишните финансови отчети на 
общинските предприятия и на търговските дружества, в които общината е собственик 
на не по – малко от 25 на сто от капитала. 
 

§6. В чл.66 се правят следните промени: 
1. Изм.и доп. ал. 1, която придобива следния вид: 
„ ал.1. Вписването в регистрите се извършва от определено длъжностно лице, 
което:” 
2. Отм. т.3 на ал.1; 
3. Отм. ал.2. 

 
Вносител, 
ЕРСИН ИСМАИЛ 
Председател на Общинския съвет гр. Завет 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Приложение:  
                                1. Образец на Регистър за общинските предприятия (Приложение № 
1); 



                                      2. Образец на Регистър за търговските дружества с общинско 
участие(Приложение № 2); 

                              3. Образец на Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, 
в които участва общината (Приложение № 3); 

                              4. Образец на Регистър за гражданските дружества, в които 
участва общината (Приложение № 4). 

 


