
МОТИВИ 

за приемане на изменение и допълнение на Наредба за управлението на 

търговските дружества с общинско имущество и общинските предприятия  

 

1. Причини, налагащи приемането на изменение и допълнение на наредбата: 

Наредбата за управлението на търговските дружества с общинско имущество и 

общинските предприятия да бъде съобразена с приетата с Решение № 6 от Протокол № 

3/26.11.2015 г. на Общински съвет структура на общинската администрация и 

Устройствения правилник, утвърден от Кмета на общината.  

2. Цели които се поставят: 

Актуализиране на наредбата с промяна наименованията на посочените дирекции, с цел 

синхронизиране с Устройствения правилник за организацията и дейността на 

общинската администрация, утвърден от Кмета на общината през месец декември 

2015г. Изпълнение на дадени препоръки към одитен доклад на Сметна палата на 

Република България за извършен одит  за съответствие при финансовото управление на 

Община Горан Оряховица за периода 01.01.2014-31.12.2014г.  

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

Проектът на предлаганото изменение и допълнение не изисква финансови или други 

средства. 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има 

такива.  

Актуализирана Наредба за управление на търговските дружества с общинско 

имущество и общинските предприятия, в съответствие организационната структура на 

общината.   

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Предложените изменения и допълнения кореспондират на Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Закона за общинската собственост и 

Търговския закон и не противоречат на нормите на Европейския съюз, тъй като в 

конкретния случай става въпрос за подзаконов нормативен акт регламентиращ 

обществените отношения на територията на Община Горна Оряховица и изискванията 

свързани с дейността на търговските дружества с общинско имущество, като 

компетентността за приемането им е регламентирана в нормативен акт от по – висша 

степен.  

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове в законоустановения срок 

от 30 дни чрез настоящото публикуване на проекта за изменение и допълнение на 

Наредба за управлението на търговските дружества с общинско имущество и 

общинските предприятия на интернет страницата на Община Горна Оряховица http://g-

oryahovica.org/ се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите 



предложения и становища по предлаганата наредба, както и в Центъра за 

информационно и административно обслужване на гражданите при Общината на адрес: 

гр. Горна Оряховица, пл. “Георги Измирлиев” № 5. 

 

ВНОСИТЕЛ: 

инж. Добромир Добрев 

Кмет на Община Горна Оряховица 


