
Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 
законоустановения срок от 30 дни, община Марица, чрез настоящото 
публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да 
направят своите предложения и становища по проекта на НАРЕДБА ЗА 
РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ОБЩИНА 
МАРИЦА В ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И В  ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА 
С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, на следния e-mail адрес: 
obshtina@maritsa.org 

МОТИВИ: 

ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕТО 
НА НОВА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ 
ПРАВАТА НА ОБЩИНА МАРИЦА В ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И В  
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА  

Понастоящем действащата Наредба за условията и реда за упражняване правата на 
община „Марица” – гр. Пловдив  върху общинската част от капитала на търговските 
дружества е приета с Решение № 174, взето с  Протокол № 14  от 21.12.2006 г. на 
Общински съвет Марица  В продължение на шестнадесет години същата не е 
актуализирана, независимо от множеството настъпили изменения и допълнения в 
закони и в подзаконови нормативни актове, уреждащи материя, свързана пряко с 
предмета на наредбата. Нещо повече!  Междувременно бе приет ЗАКОН 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.), 
Публични предприятия се явяват  търговските дружества с над 50 на сто общинско 
участие в капитала или в които общината по друг начин упражнява доминиращо 
влияние, както и дъщерните дружества на такива търговски дружества, ако чрез тях 
общината контролира повече от 50 на сто от дяловете/акциите с право на глас или по 
друг начин упражнява доминиращо влияние. Съгласно чл.1, ал.3 от Закона за 
публичните предприятия, общинските политики по отношение на публичните 
предприятия се определят и осъществяват от общинските съвети, а съгласно чл. 3 от 
същия, органите на местното самоуправление и общинските публични предприятия са 
задължени да прилагат разпоредбите на глави втора, пета, шеста и седма от закона, 
уреждащи принципите на упражняване на общинската собственост върху публични 
предприятия, изискванията към органите за управление и контрол, редът за водене на 
счетоводство и одит и публичното оповестяване на финансова и нефинансова 
информация за публичните предприятия. Междувременно бе приет от Министерския 
съвет и ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ (ПМС № 85 от 30.04.2020 г., обн., ДВ, бр. 40 от 5.05.2020 г., в сила от 
5.05.2020 г., изм., бр. 89 от 26.10.2021 г., в сила от 26.10.2021 г.), с чл.1, ал. 2 на който е 
предвидено, че  органите на местното самоуправление и общинските публични 
предприятия прилагат разпоредбите на глава осма от същия, като чл. 65, ал.1 от 
Правилника регламентира, че правата на собственост на общините в общинските 
публични предприятия се упражняват от съответния общински съвет при спазване на 
принципите на местното самоуправление  



 С чл. 51а., ал.4 от Закона за общинската собственост е предоставена изрична 
компетентност на  общинския съвет да регулира с наредба условията и редът за 
упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско 
участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества и за сключване 
на договори за съвместна дейност се определят с наредба на общинския съвет. Посочено 
е още, че в наредбата се определят образуването, преобразуването и прекратяването на 
еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала; възлагането на 
управлението и контрола и съдържанието на договорите, съставът и компетенциите на 
органите за управление и контрол, редът за определяне на представителите на общината 
в органите за управление и контрол, техните права и задължения, възнаграждението и 
отговорността при неизпълнение на задълженията; правилата за сключване на договори 
за наем и разпореждане с дълготрайни активи и за задължително застраховане на 
имуществото. 
 

 С отчитане на факта, че сега действащата наредба регламентира материята за 
публичните предприятия по неактуален и с множество празноти начин, обосновава 
потребността от приемане на изцяло нов подзаконов нормативен акт.  

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБА 
ЗА РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ОБЩИНА 
МАРИЦА В ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И В  ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА 
С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА. 

За приемане и прилагане на новата наредба не е необходимо разходването на 
бюджетни средства. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ. 

Очакван резултат от приемането на предложения проект е постигане на 
съответствие на подзаконовата нормативна уредба с разпоредбите на 
законодателството от по-висок ранг. Очаква се попълване на констатираните при 
практическото прилагане на наредбата празноти. Ще се постигне преодоляване 
на спорни практики при действията на администрацията и на публичните 
предприятия с общинско имущество. Ще се осигури по-детайлна уредба на 
конкретните правомощия и задължения на съответните длъжностни лица от 
общинската администрация и от публичните предприятия при предприемане на 
действията в обхвата на наредбата.  

АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. 

Предложеният проект за нормативен административен акт е съобразен с 
разпоредбите на Европейската Харта за местно самоуправление – 15.Х.1985 г., 
ратифицирана със закон, приет от 37-о Народно събрание на 17.03.1995 г. – ДВ, 
бр. 28 от 28.03.1995 г., обн., ДВ, бр. 46 от 6.06.2000 г., в сила от 1.09.1995 г. С чл.1 
на последната е регламентирано правото и реалната възможност за местните 
общности да регулират и да управляват в рамките на закона, на тяхна отговорност 
и в интерес на тяхното население, съществена част от обществените дела. 



Отразено е, че правомощия на органите на местно самоуправление се определят 
от Конституцията или от закона, както и че органите на местно самоуправление 
разполагат в рамките на закона с пълна свобода да поемат инициатива по всеки 
въпрос, който не е изключен от тяхната компетентност или предоставен на друга 
власт. С отчитане на цитираните разпоредби на Европейската харта за местно 
самоуправление и при съобразяване на относимите норми от законодателството 
на Република България, се изгражда извод, че предложеният проект за нова 
Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на община Марица в 
публични предприятия и в  търговски дружества с общинско участие в капитала е  
в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на 
европейското законодателство. 
 
ПРИНЦИПИ 
 
При изработването на проекта на настоящата наредба са спазени принципите на 
необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, 
субсидиарност, пропорционалност и стабилност. 
 Принцип на необходимост – необходимо е приемането на нова Наредба за 
реда за учредяване и упражняване правата на община Марица в публични 
предприятия и в  търговски дружества с общинско участие в капитала с оглед 
усъвършенстване, осъвременяване и попълване на празнотите в нормативната 
уредба с местно значение. 

Принцип на обоснованост – обосновано е приемането на Наредба за реда 
за учредяване и упражняване правата на община Марица в публични 
предприятия и в  търговски дружества с общинско участие в капитала, тъй като 
с чл. 51а, ал.4 от Закона за общинската собственост  е предоставена на 
Общинските съвети изрична компетентност за приемане на подзаконов 
нормативен акт, уреждащ детайлно обществените отношения, свързани с 
условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски 
дружества с общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански 
дружества и за сключване на договори за съвместна дейност.  
 Принципите на предвидимост и откритост – проектът с мотивите и 
предварителната оценка на въздействие на Наредба за реда за учредяване и 
упражняване правата на община Марица в публични предприятия и в  търговски 
дружества с общинско участие в капитала са публикувани на интернет страницата 
на Община Марица за навременно информиране и предоставяне на становища и 
предложения от заинтересованите групи. 
 Принцип на съгласуваност – проектът на Наредба за реда за учредяване и 
упражняване правата на община Марица в публични предприятия и в  търговски 
дружества с общинско участие в капитала и мотивите са предоставени на 
заинтересованите групи  чрез интернет страницата на Община Марица, като 
техните становища и предложения ще бъдат взети предвид в хода на обсъждането. 
 Принципите на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - проектът 
на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на община Марица в 
публични предприятия и в  търговски дружества с общинско участие в капитала 
доразвива законови текстове, както и въвежда нови, с цел попълване на празноти 



и синхронизиране предметния обхват на наредбата със законовите норми. 

ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ 

Настоящото решение се приема с правни основания: чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с чл.8 и чл. 26 от ЗНА и чл.76, ал.3 от АПК, във връзка с чл. 51а, ал.4 от 
Закона за общинската собственост.  

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

І. Приема Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на община 
Марица в публични предприятия и в  търговски дружества с общинско участие в 
капитала. 
 


