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ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

Институция: Община Перник  

 

Нормативен акт:  НАРЕДБА №……. за реда за учредяване и упражняване правата на 

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

капитала 

 

 

Контакт за въпроси:   
I. Дефиниране на проблема: 

 

1. Кратко описание на проблема и причините за неговото възникване. 

Посочват се аргументите, които оправдават нормативната промяна. 

      С приемане на Закона за публичните предприятия се въвежда изискване за 

разработване на държавна политика в областта на публичните предприятия и 

механизъм за определяне на конкретни цели (финансови и нефинансови), която се 

приема от Министерския съвет. Политиката съдържа обосновка на причините 

държавата да притежава участие в публичните предприятия и целите, които си поставя 

това участие, ролята на държавата в ръководството на публичните предприятия, 

изпълнението на политиката, както и ролята и отговорностите на министрите, 

упражняващи правата на държавата и другите държавни организации, участващи в 

изпълнението.  

      Съгласно чл. 66, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за публичните 

предприятия политиката за участието на общината в общинските публични 

предприятия се разработва и приема от съответния общински съвет и се оповестява на 

интернет страницата на общината. Общинският съвет определя съдържанието на 

общинската политика в съответствие с чл. 5, ал. 2 от Правилника така, че чрез нея да 

информира обществеността за целите, поставени пред общинските публични 

предприятия.  

      Публичните предприятия са търговски дружества с над 50 на сто 

държавно/общинско участие в капитала или дъщерни дружества на такива търговски 

дружества, ако чрез тях държавата/общината контролира повече от 50 на сто от 

http://www.pernik.bg/


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

Тези дружества се създават и управляват в интерес на гражданите и обществото с цел 

постигане на максимална стойност за обществото чрез ефективно разпределение на 

ресурсите, когато е необходимо да се елиминират съществуващи пазарни дефекти; да 

се предоставят стоки или услуги от стратегическо значение или такива, свързани с 

националната сигурност или развитие или да се управлява стратегическо за 

държавата/общината имущество. В чл.3 от ЗПП е предвидено ограничено прилагане на 

закона по отношение на общинските публични предприятия, с оглед на това, да не се 

нарушават правата на общините за местно самоуправление. 

      С Постановление на Министерски съвет № 85 от 30.04.2020 г., бе приет и 

Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/, обн. в ДВ бр. 

40 от 05.05.2020 г.. В текста на чл. 1, ал. 2 от Правилника е предвидено, че органите на 

местното самоуправление и общинските публични предприятия прилагат разпоредбите 

на глава Осма от Правилника. 

       Вследствие на това, сега действащата наредба създава значителни неудобства по 

прилагането ѝ - както за общинската администрация, така и за гражданите . С цел 

процесуална и правна икономия се изисква приемане на нова наредба.  

       Решението за изработване на изцяло нова наредба е обусловено от необходимостта 

за съответствие с действащото законодателство, в това число с правилата за изготвяне 

на нормативните актове и в частност – установените изисквания за кратка, ясна и точна 

формулировка на разпоредбите.  

        С оглед приетите изменения в нормативната уредба и създадените нови законови 

промени, считам, че е необходимо да се приемат адекватни изменения и в 

подзаконовите нормативни актове, които са свързани с прилагането и изпълнението на 

разпоредбите на закона.  

      Предвид необходимостта от съответствие с действащото законодателство, както и 

предвид разпоредбата на чл.11, ал.1 от ЗНА, се налага отмяна на действащата наредба и 

замяната и с нова съгласно представения проект. 

 

2. Посочва се дали са изготвени последващи оценки на нормативния акт или 
анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях? 

Не са изготвяни последващи оценки на въздействие. Последващи оценки на 
въздействието ще бъдат направени след влизането в сила на подзаконовия нормативен 
акт и неговото прилагане ако е необходимо. 

II. Цели: Посочват се целите, които си поставя нормативната промяна по 

конкретен и измерим начин и график за тяхното постигане. 

С предлаганите промени в нормативната уредба се цели основно постигане на 
съответствие и избягване на противоречия между текстовете от Наредбата с нормите на 

Закона за публичните предприятия, Правилника за прилагането му и останалата 
нормативна уредба.  

 

III. Идентифициране на заинтересованите страни: Посочете всички 

потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението ще 

окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички 

предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, 



държавни органи, др.). 

1. Преки заинтересовани страни: 

1.1. Община Перник; 
1.2. Всички лица, които са заинтересовани лица, съгласно наредбата. 
2. Косвено заинтересовани страни: 

Всички граждани и организации, включително всички дружества, неправителствени 
организации, еднолични търговци, дружества и т.н, . 

IV. Варианти на действие: Идентифицирайте основните регулаторни и 

нерегулаторни възможни варианти на действие от страна на Общината, 

включително и варианта „без намеса”. 
Вариант 1 „Без намеса” и Вариант 2 „Приемане на наредбата”. 
 

Вариант за действие 1 „Без намеса”: При този вариант ще продължи да съществува 
несъответствие между текстовете на Закона за публичните предприятия, Правилника за 

прилагането му и НАРЕДБА за реда и условията за упражняване правата на Община 

Перник върху общинската част от капитала на търговските дружества . Ако се прилагат 

текстовете на сегашната наредбата, действията на общинска администрация ще бъдат 

затруднени и в противоречие с нормативната уредба в страната. Община Перник 

рискува да загуби много съдебни производства, което е свързано с понасяне на 

значителни финансови вреди и създаване на неблагоприятна съдебна практика.  

В наредбата ще продължат да фигурират текстове, които противоречат на 

нормативната уредба.  

 

Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”: При този вариант ще се 

постигне съответствие между текстовете от НАРЕДБА №….. за реда и условията за 
упражняване правата на Община Перник върху общинската част от капитала на 

търговските дружества и нормите на Закона за публичните предприятия, Правилника за 
прилагането му и др. 

V. Разходи: Описва се качествено (при възможност - и количествено) 

всички значими потенциални икономически, социални, екологични и други 

негативни въздействия за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи за 

идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на 

действията. 

Вариант за действие 1 „Без намеса”: 

 
При този вариант ще продължи да има противоречие между подзаконовите 

нормативни актове и останалата нормативна уредба. 
 
Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”: 
Община Перник няма да има допълнителни разходи при приемане на този 

проект на нова наредба, а заинтересованите лица ще получат адекватно обслужване от 
общинска администрация. Ще се постигне съответствие между общинската наредба и 

принципите, заложени в ЗПП, ППЗПП и др. 
 

VI. Ползи: Описват се качествено (при възможност - и количествено) 

всички значими потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за 

идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в 



резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи 

кореспондират с формулираните цели. 

Вариант за действие 1 „Без намеса”: 

Ползите за заинтересованите страни са следните:  

Актуалност и непротиворечивост на подзаконовата нормативна уредба на 

общината с текстовете на закона. 

Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”: 

Ползите за заинтересованите страни са следните: 
Всички пряко и косвено заинтересовани страни ще имат полза от предвиденото 

изменение, тъй като с него се цели постигане на съответствие между действащ на 

местно ниво нормативен акт и националното законодателство. Текстовете на наредбата 

ще бъдат в съответствие с актуалната нормативна обстановка. 

  

VII. Потенциални рискове: Посочват се възможните рискове от 

приемането на нормативната промяна, включително възникване на съдебни 

спорове. 

             Конкретни рискове при реализирането на Вариант 2 „Приемане на наредбата” 
няма основание да възникнат.  

Административната тежест: 

 Ще се повиши; 

Х  Ще се намали; 
 Няма ефект. 

 
VIII. Въздействие върху микро, малки и средни предприятия (МСП): 

             х Актът засяга МСП; 
 Актът не засяга МСП; 

 Няма ефект. 

Проектът ще засегне микро, малки и средни предприятия, ако те са 
заинтересовани лица на територията на Община Перник 

IX. Проектът на нормативен акт изисква цялостна оценка на 
въздействието: 

□ Да
; 

х Не. 

X. Обществени консултации: Обобщете най-важните въпроси за 

обществените консултации, посочете индикативен график за тяхното 

провеждане и видовете консултационни процедури. 

Най-важните въпроси за обществената консултация са: 

В1.: Ясни ли са предложените разпоредби? 
В2.: Подходящо ли е нивото на детайлизация за нормативен акт? 

В3.: Други предложения и коментари извън зададените в документа теми? 

Проектът на наредбата ще бъде публикуван за обществени консултации за срок 

до  02.08.2021г. на официалната страница на Община Перник. 



Ще бъдат разгледани всички постъпили становища и предложения. 

Проектът на наредбата с публикуването му ще стане достояние до всички 
заинтересовани страни, които могат да изпращат становища, мнения и предложения на 

електронен адрес:   obshtina@pernik.bg,  или в деловодството на Община Перник , 
пл.“Св.Иван Рилски“ №1А. 

Справката за отразените становища след обществените консултации ще бъде 
публикувана на официалната страница на Община Перник. 

XI. Подписи на отговорните лица: 

Тази оценка на въздействието аргументирано представя вероятните ефекти от 

предложеното действие. 

 

 


