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 Предварителна оценка на въздействието на проекта на НАРЕДБА №…. за реда за 

учредяване и упражняване правата на община Перник в публични предприятия и търговки 

дружества с общинско участие в капитала 

 

Елементи на оценката Аргументация 

Основания за иницииране Целесъобразна и необходима мярка за 

създаването на синхронизираната със 

Закона за публичните предприятия , Oбн., 

ДВ, бр. 79 от 8.10.2019 г., изм., бр. 100 от 

20.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г., изм. и 

доп., бр. 85 от 2.10.2020 г., в сила от 

2.10.2020 г., изм., бр. 96 от 10.11.2020 г., в 

сила от 10.11.2020 г., изм. и доп., бр. 11 от 

9.02.2021 г., правна рамка, в която 

публичните общински предприятия да 

осъществяват своята дейност, при която 

правилата за корпоративно управление и 

оповестяване да бъдат еднакви за всички 

публични предприятия с общинско 

участие. 

    
 

Заинтересовани групи Заинтересовани и засегнати групи от 

предлаганата НАРЕДБА №…. за реда за 

учредяване и упражняване правата на 

община Перник в публични предприятия 

и търговки дружества с общинско участие 

в капитала в публичните предприятия и 

търговски дружества с общинско участие 

в капитала са търговските дружества с над 

50 на сто общинско участие в капитала 

или в които общината по друг начин 

упражнява доминиращо влияние, както и 
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дъщерните дружества на търговските 

дружества и предприятията, посочени по-

горе, ако чрез тях общината контролира 

повече от 50% от дяловете /акциите с 

право на глас или по друг начин 

упражнява контрол. 

 

Анализ на разходи и ползи За прилагане на НАРЕДБА №…. за реда 

за учредяване и упражняване правата на 

община Перник в публични предприятия 

и търговки дружества с общинско участие 

в капитала не е необходимо разходването 

на допълнителни бюджетни средства. 

 

Административна тежест и структурни 

промени 

Не са необходими други административни 

промени към настоящия момент. 

Въздействие върху нормативната уредба От предлаганата промяна не възниква 

необходимост  от изменение в други 

вътрешни нормативни актове. 

 

 

 

 

  


