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Днес  14.06.2022г. в гр. Първомай, подписаните 

o инж. Дияна Иванова  - гл.експерт „Информационно обслужване, компютърни 

системи и защита на личните данни” 

o Златка Димитрова – началник отдел  „Административно обслужване”  

o Диметра Начева – юрисконсулт  в Дирекция ФАПО. 

   

съставихме настоящия акт за следното: 

    В изпълнение на чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, на 

13.05.2022г. на интернет страницата на Община Първомай 

https://www.parvomai.bg/общински-съвет/нормативна-база/проекти-за-изменение-на-

нормативни-актове  е публикуван проект 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, ведно с мотиви, доклад и оценка на 

въздействие към проекта на Наредбата. 

    Законовият срок за даване на възражения, предложения и становища по 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 изтече на 13.06.2022г.  

С настоящото удостоверяваме, че на електронния адрес на Община Първомай не са 

постъпили предложения, възражения и становища от граждани и други заинтересовани 

лица, но в деловодството на Общинска администрация Първомай в 30 – дневния срок за 

даване от заинтересованите лица на своите възражения, предложения и становища по 

предоставения проект, е постъпило Предложение вх. № 92-00-110/27.05.2022г. по регистъра 

на Община Първомай за допълнение към Проекта за Наредбата от заинтересовано лице, 

което е прието предвид долуизложените мотиви. 
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СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ  

ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ/ НЕ ПОСТЪПИЛИ / ВЪЗРАЖЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ,  СТАНОВИЩА ПОЛУЧЕНИ 

ПРИ СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТ 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, ПУБЛИКУВАН НА САЙТА НА ОБЩИНАТА НА 13.05.2022г. 

 

ОБЩИНА 

ПЪРВОМАЙ / 

ОРГАН НА МЕСТНО 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

ВЪЗРАЖЕНИЕ / ПРЕДЛОЖЕНИЕ/ 

СТАНОВИЩЕ 

ПРИЕМА / НЕ 

ПРИЕМА 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

 

МОТИВИ / ОБОСНОВКА 

Интернет страницата на 

община Първомай на 

адрес: 

https://www.parvomai.bg

/общински-

съвет/нормативна-

база/проекти-за-

изменение-на-

нормативни-актове 

Предложение вх. № 92-00-

110/27.05.2022 г. по регистъра на 

Община Първомай: 

 

Предлага се в чл. 18, досегашният 

текст да стане алинея 1 и да се 

създаде нова алинея 2, със следния 

текст: 

„(2) При необходимост Общинският 

съвет може да избере търговски 

управител и да му възложи 

управлението на предприятието на 

еднолично търговско дружество с 

ограничена отговорност.“ 

 

  

     Приема се. 

Настоящото предложение за допълнение 

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, се налага с 

оглед отстраняване на непълноти и 

залагане на доуточняващи текстове. 
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По чл. 20 (1) – се предлага 

номерирането на текста като ал. 1 да 

отпадне, доколкото няма предвиден 

текст като ал. 2. 
В текста на т. 7 да отпадне израза „за 

сключване на договори за съвместна 

дейност и“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотиви за отпадането на посочения 

текст в т.7: Цитирано изцяло от 

Предложението: В работата на 

общинските дружества-лечебни заведения 

се налага сключването на договори за 

съвместна дейност с чисто медицински 

характер, за да се осигури изпълнението на 

лечебни и диагностични дейности и 

изследвания на пациенти, за които 

дружествата не разполагат с необходимия 

ресурсен, технологичен или кадрови 

капацитет, но извършването им е 

задължително по сключените договори с 

НЗОК (за съотв. клинични пътеки и 

дейности). Типичен пример е действащият 

договор за съвместна дейност с медико-

диагностична лаборатория „Писанец“, по 

силата на който „МБАЛ-Първомай“ 

осигурява вземане и съхранение на кръвен 

и др. биологичен материал от пациенти 

при спазване на медицинските стандарти и 

го предава на лабораторията за 

извършване на високоспециализирани 

изследвания. Друг типичен пример е 

сключеният договор за съвместна дейност 

с общопрактикуващите лекари за 

осигуряване на неотложна помощ за 

пациентите им и населението на общината 

чрез използване на ресурсния и кадрови 

капацитет на общинските лечебни 

заведения. Твърде често поради 

динамиката в медицинската обстановка 

сключените договори за съвместна 

дейност се налага да бъдат променяни, 

допълвани и подновявани или да бъдат 

сключвани нови такива и е абсолютно 



 

 

 

 

 

 

 

Да отпадне целият текст на т. 11, а 

последващите текстове ( т. 12 – 25) да се 

преномерират 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неоправдано/нецелесъобразно 

въвеждането на допълнителна нормативна 

тежест и административни затруднения за 

това, както за общинските дружества, така 

и за общинския съвет като техен 

принципал. 

 

Мотиви за отпадането на т.11, цитирано 

изцяло от Предложението:  

Предвиденото  нормативно условие и 

предпоставка за придобиването, вкл. на 

лизинг, на ДМА на стойност над 10 хил. 

лв. (решение на ОбС)  въвежда 

неоправдана допълнителна 

административна тежест пред дейността на 

дружествата (особено за МБАЛ-

Първомай), защото за закупуването на 

дори и на не особено скъпа медицинска 

апаратура или дори аксесоари за налична 

такава на стойност 10 001 лв. ще се 

изисква предварително решение на 

принципала. Това неминуемо ще 

затруднява както лечебните заведения, 

така и Общинския съвет, а е и ненужно 

доколкото всеки придобит ДМА увеличава 

балансовата стойност на активите и 

коефициента на ликвидност на 

дружествата. Що се отнася до 

предвиденото такова условие в същия 

текст и по отношение разпореждането с 

ДМА на същата стойност, то ненужно 

дублира следващия текст на т. 12, който 

изисква наличие на решение на 

принципала за всяка разпоредителна 

сделка или отдаване под наем на ДМА „… 

когато общата им балансова стойност 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Глава Единадесета - Възлагане на 

управлението и определяне на 

възнаграждението на членовете на 

управителни и контролни органи на 

публични предприятия  се допълва с 

нов текст със следното съдържание: 

Чл. 89. Правилата по тази глава се 

прилагат и при сключване на договор за 

възлагане управлението на 

предприятието на еднолично търговско 

дружество с ограничена отговорност 

по чл. 18, ал. 2 от тази наредба.  

 
В ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 

РАЗПОРЕДБИ 

 

Да отпадне §4, а последващите 

текстове от раздела да се преномерират. 

 

 

 

Текстът на §5 да се измени и допълни 

така: 

До приемане на решение на Общински 

надхвърля 5 на сто от общата балансова 

стойност на ДМА, собственост на 

дружеството към 31 декември на 

предходната година“. Освен това по 

отношение на тези разпоредителни сделки 

Наредбата (Глава Шеста) предвижда и 

особени правила за сключването им чрез 

провеждането на търг или публично 

оповестен конкурс въз основа на 

„…решение на ОбС за всеки конкретен 

случай“ (чл. 38, ал. 2). 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотиви: 16-месечният срок от влизането в 

сила на  Закона за публичните 

предприятия вече е изтекъл. 

 

 

- 



съвет Първомай за избор на 

управителни органи на съществуващите 

общински еднолични търговски 

дружества по реда и условията на 

Закона за публичните предприятия, 

Правилника за прилагането му и тази 

Наредба, сключените договори за 

възлагане на управлението им запазват 

своето действие. 
  

Приложение: Предложение вх. № 92-00-110/27.05.2022г. по регистъра на Община Първомай за допълнение към Проекта за Наредбата 

от заинтересовано лице. 

 

 

Изготвили: 

Диметра Начева:……………./П/……………..           

юрисконсулт в Отдел «Правно обслужване» 

 

Златка Димитрова:……………/П/…………….... 

Началник отдел „Административно обслужване”  

 

инж. Дияна Иванова: ………………/П/………………..   

гл.експерт ИОКСЗЛД 
 


