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МОТИВИ към проект за НАРЕДБА №…. за реда за учредяване и упражняване правата на 

община Перник в публични предприятия и търговки дружества с общинско участие в 

капитала 

1. ПРИЧИНИ, НАЛАГАЩИ ПРИЕМАНЕТО НА НАРЕДБАТА: 

В компетентността на Общински съвет - Перник е  да регулира обществените отношения, 

свързани с публичните предприятия и търговските дружества с общинско участие в 

капитала. Считано от 01.01.2020г. е в сила Закона за публичните предприятия /ЗПП/ (Обн. 

ДВ. бр.79 от 8 Октомври 2019г., изм. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2019г., изм. и доп. ДВ. 

бр.85 от 2 Октомври 2020г., изм. ДВ. бр.96 от 10 Ноември 2020г.). Съгласно чл.2, ал.1 от 

закона Публични предприятия са: 1. търговските дружества с над 50 на сто 

държавно/общинско участие в капитала или в които държавата/общината по друг начин 

упражнява доминиращо влияние; 2. дъщерните дружества на търговските дружества по т. 1 

и предприятията по т. 3, ако чрез тях държавата/общината контролира повече от 50 на сто 

от дяловете/акциите с право на глас или по друг начин упражнява доминиращо влияние. 

Според чл.3 от същия закон, органите на местното самоуправление и общинските 

публични предприятия прилагат съответно разпоредбите на глава втора, пета, шеста и 

седма от ЗПП. Община Перник е едноличен собственик на капитала в няколко търговски 

дружества с ограничена отговорност. Действащата наредба не обезпечава нормативно 

възможността за реализация на прогласените законодателни цели, изведени в чл. 5 и 6 от 

ЗПП. Горното налага приемането на нова наредба, а не актуализация на действащата. На 

основание чл. 51а, ал. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОбС) Общински съвет 

Перник следва да приеме нов подзаконов нормативен акт, който да бъде синхронизиран с 

новия ЗПП и правилника за прилагането му. 

  

II. ЦЕЛИ, КОИТО СЕ ПОСТАВЯТ: Основна цел при приемане на Наредбата, е 

въвеждането на единни и ясно регламентирани правила за условията и реда за упражняване 

правата на Община Перник в търговски дружества с общинско участие в капитала, както и 

подробното и съобразено със закона регулиране на обществените отношения от местно 

значение, засягащи търговските дружества с общинско участие в капитала. Чрез 

настоящата Наредба се уреждат освен частноправни отношения, засягащи общинските 
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търговски дружества и такива, които засягат местната общност, доколкото представлява 

способът за провеждане на общинска политика в областта на търговските дружества с 

общинско участие. Налице са значителни промени в обществените отношения, които 

обуславят приемането на нова Наредба. Сред тях основно значение има преди всичко 

приемането на Закона за публичните предприятия, както и Правилникът за прилагане на 

Закона за публичните предприятия, приет с Постановление на Министерския съвет № 85 от 

30.04.2019 г., Обн. ДВ бр. 40 от 05.05.2020 г., в сила от 05.05.2020 г./ Цели се осигуряване 

на оптимални условия за дейността на общинските търговски дружества, въвеждане на 

стандарти за добро корпоративно управление, ред и начин за провеждане на конкурси за 

избор на органи на управление; оповестяване и  прозрачност на действията на органите за 

управление и контрол на публичните предприятия с общинско участие в капитала. 

  

III. ФИНАНСОВИ И ДРУГИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА 

НАРЕДБАТА 

Не са необходими допълнителни финансови средства или други ресурси. 

  

VI. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА НАРЕДБАТА 

Очакваните резултати от приемане на наредбата са следните: Подобряване на качеството на 

дейността на търговските дружества с общинско участие в капитала,; Въвеждане на 

стандарти за добро корпоративно управление на публичните предприятия-търговски 

дружества с участие на Община Перник в капитала; Прозрачност на дейността на 

публичните предприятия - търговски дружества и органите им за управление и контрол; 

Публично оповестяване на политиката на Общината за участие в публични предприятия - 

търговски дружества с участие на Община Перник в капитала; Подобряване на 

оперативността и контрола по изпълнението на поставените задачи и постигане на по-

високи резултати в цялостното развитие на стопанската дейност на Община Перник. 

  

V. АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

Текстът на настоящата наредба е приведен изцяло в съответствие с разпоредбите на 

приложимото българско право, както и с първичните и производни източници по чл. 288 от 

Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС). При изработването на 

настоящия нормативен акт са взети предвид основополагащите принципи на правото на 

Европейския съюз. Предлаганият проект за наредба е в съответствие с разпоредбите на 

Европейската харта за местното самоуправление. 
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