
1 
 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

Институция: ОБЩИНА МАРИЦА, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 

Нормативен акт: НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ 
ПРАВАТА НА ОБЩИНА МАРИЦА В ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И В  ТЪРГОВСКИ 
ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА  

І. Дефиниране на проблема:  

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. 
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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.  

 

ІІ. Цели:  

    С проекта за НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА 
НА ОБЩИНА МАРИЦА В ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И В  ТЪРГОВСКИ 
ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА се поставят следните цели:  

 Урежда се правоприлагането на Закона за публичните предприятия и на 
Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, по силата на 
изрична делегация, съдържаща се в чл. 51а, ал.4, т.2 от Закона за общинската 
собственост.  

 На местно ниво се уреждат обществени отношения относно:  

1. редът за образуване, преобразуване и прекратяване на общински публични 
предприятия, както и упражняването правата на собственост на община Марица 
върху дялове или акции в търговски дружества; 
2. политиката за участие на община Марица в публичните предприятия с 
общинско участие в капитала; 
3. правилата за избор на членове на органите за управление и контрол на 
публичните предприятия; 
4. редът за възлагане на управление и контрол на публичните предприятия; 
5. правомощията на органите за управление и контрол на публичните 
предприятия с общинско участие в капитала; 
6. задължения на представителите на община Марица в публични предприятия и 
търговски дружества, в които община Марица е съдружник, респ. акционер; 
7. особени правила за сключване на някои сделки; 
8. публичното оповестяване и одит на публичните предприятия с общинско 
участие в капитала; 
9. създаването и поддържането на публичен регистър за търговските дружества с 
общинско участие в капитала. 

 Прецизира се правната уредба и се постига съответствие със законодателството 
от по-висок ранг, в частност на ЗПП и ППЗПП 

 Осигурява се 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.  

ІІІ. Идентифициране     на    заинтересованите    страни:      
1. Общински съвет Марица; 
2. Общинска администрация на Община Марица; 
3. Публични предприятия с участие на община Марица в капитала. 

 
ІV. Варианти   на   действие:    
За целите на оценката дефинираме набор от две валидни опции (варианта): Вариант 1 - 
„без намеса” и Вариант 2 – „приемане” на Наредба за реда за учредяване и упражняване 
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правата на община Марица в публични предприятия и в  търговски дружества с 
общинско участие в капитала  
 
Вариант за действие 1  - „Без намеса”: Не се изпълнява законовата делегация по чл. 51а, 
ал.4 от Закона за общинската собственост и не се осъвременява подзаконовата 
нормативна уредба в съответствие със Закона за публичните предприятия и 
Правилника за прилагането му.; 
 
Вариант за действие 2  - Приемане на Наредба за реда за учредяване и упражняване 
правата на община Марица в публични предприятия и в  търговски дружества с 
общинско участие в капитала.   Ще се изпълнят изискванията, предвидени в нормативни 
актове от по-висок ранг и ще се задоволят обществените потребности, свързани с 
дейността на публичните предприятия.  
 
V. Разходи:  
При приемане и прилагане на Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на 
община Марица в публични предприятия и в  търговски дружества с общинско участие 
в капитала не е необходимо разходването на бюджетни средства. Не се създава и 
допълнителна финансова тежест за общинската администрация и лицата, 
идентифицирани като  заинтересовани страни.  
 
VІ. Ползи:  
Ползите за заинтересованите страни са следните: 

 Попълване на празноти в уредбата на обществените отношения, свързани с 
учредяването и дейността на публични предприятия;  

 Осъвременяване на подзаконовата нормативна уредба;  
 Постигане на по-голяма ефективност в управлението и разпореждането на 

общинската собственост и тази на публичните предприятия;  
 

VІІ. Потенциални   рискове:    
Не са идентифицирани конкретни рискове при реализирането на Вариант 2 „Приемане 
на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на община Марица в публични 
предприятия и в  търговски дружества с общинско участие в капитала  
 
VІІІ. Административна тежест 
С 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 и в 
съответствие с е предвидено Общински съвет Марица да разработи и приеме Политиката 
за участието на общината в публичните предприятия, която да се оповести на интернет 
страницата на община Марица. Предвидено е още Общински съвет Марица да 
актуализира Политиката за участието на общината в публичните предприятия 
периодично: 

1. поне веднъж на всеки четири години; 

2. когато установи изменение на икономическите условия или други обстоятелства, 
налагащи промяна в подхода на община Марица, като собственик в публичните 
предприятия. 

ІХ. Проектът на нормативен акт изисква предварителна оценка на въздействието. 
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ДИМИТЪР ИВАНОВ 
Кмет на община Марица  
 

 

Заличени данни на основание 
чл. 5, пар. 1 от Регламент (ЕС) 
2016/679




