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Д О К Л А Д 

от 

НИКОЛАЙ МИТКОВ -  КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

 

Относно: Необходимостта от приемане на Наредба за условията и реда за 

учредяване и упражняване правата на община Първомай в публични предприятия и 

търговски дружества с общинско участие в капитала. 

 

Компетентността да регулира обществените отношения, свързани с публичните 

предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, е именно на 

Общинския съвет на община Първомай. Настоящият нов проект за Наредба, следва да 

се приеме на основание чл. 7, ал. 2 и чл. 8 от Закон за нормативните актове, чл. 21, ал. 2 

от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 51а, ал. 4 от Закон 

за общинската собственост, чл. 3 от Закон за публичните предприятия, чл. 1, ал. 2 от 

Правилник за прилагане на закона за публичните предприятия, както и на основание чл. 

76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс. 

 

1. Причини, налагащи приемането на Наредбата:  

В Държавен вестник бр. 79 от 08.10.2019 г., бе обнародван нов Закон за 

публичните предприятия (ЗПП), посл. изм. с ДВ бр. 85 от 02.10.2020 година. С приемане 

на закона, 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. С Постановление на 

Министерски съвет № 85 от 30.04.2020 г. бе приет и Правилник за прилагане на Закона 

за публичните предприятия, обн., ДВ, бр. 40 от 5.05.2020 г., в сила от 5.05.2020 година, 

изм. ДВ бр.89 от 26.10.2021г.. Съгласно чл. 66, ал. 1 от Правилника за прилагане на закон 

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.  

Целите са ситуирани във въвеждането на единни и ясно регламентирани правила 

за условията и реда за упражняване на правата на собственик на общината в общински 

търговски дружества с общинско участие в капитала им, в съответствие с действащите 

нормативни актове от по-висока степен, постигане на ясна регламентация в уредбата на 
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обществените отношения, свързани със стопанската дейност на Община Първомай и 

упражняване на правата на собственик на общината в общински търговски дружества. 

Утвърждават се реда и начина за провеждане на конкурси за избор на управителни 

органи. Правилата за провеждане на конкурс са ясни, подробни, безпристрастни и 

прозрачни, с ясни критерии за избор. Разписани са условията за кандидатстване, 

ограниченията и конкретните резултати. Проектът на Наредбата определя условията за 

възлагане на управлението на търговските дружества, мандатност на договорите за 

управление, както и реквизитите, които трябва да съдържат договорите. 

Предлаганият проект е разработен в съответствие с Европейското 

законодателство — Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за 

регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази 

материя, предвид съответствието на основните нормативни актове (ЗМСМА, ЗПП, ЗСч 

и ЗОС) с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на 

откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, 

което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата. На 

основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4, във връзка с чл. 28 от Закона за нормативните актове, 

проектът е публикуван за публично обсъждане на Интернет страницата на Община 

Първомай. Заинтересованите граждани и юридически лица могат да изразят мнение и 

да представят становище по така предложеният проект на нормативен акт в 30 - дневен 

срок от публикуването му на сайта на общината. Справката по чл. 26, ал. 5 от ЗНА и 

постъпилите предложения и становища (ако има такива) ще бъдат предоставени 

допълнително на Общински съвет - Първомай, преди вземане на решение от 

компетентния орган. 

 

По пълно разяснение на предложените текстове в Наредбата са изложени в 

Мотивите към Проекта на Наредба за условията и реда за учредяване и упражняване 

правата на община Първомай в публични предприятия и търговски дружества с 

общинско участие в капитала. 
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