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РЕШЕНИЕ № 228 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 38 ОТ 27.05.2022 г. 

 

Относно: Приемане на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на 

Община Чупрене в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в 

капитала.  

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37, ал. 3 от ЗНА,  

 Общински съвет Чупрене взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

1. Отменя Наредба за управление на правата на собственост на общината върху търговски 

дружества и предприятия, създадени с общинско участие, приета с Решение № 280 по 

Протокол № 25/21.12.2017 г. на Общински съвет Чупрене. Отмяната на наредбата влиза в 

сила в деня, в който решението на Общинския съвет-Чупрене се публикува на интернет 

страницата на Община Чупрене.                        

 2. Приема Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Община Чупрене в 

публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала / Приложение 

№ 1 /.  

3. Приетата Наредба влиза в сила в деня на публикуването й на интернет страницата на 

Община Чупрене.    

 

Приложения:   

1. Проект на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Община 

Чупрене в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в 

капитала.  

2. Мотиви към проект на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на 

Община Чупрене в публични предприятия и търговски дружества с общинско 

участие в капитала.  

3. Доказателства за публикуване. 

 

Мотиви: 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. Политиката съдържа обосновка на 

причините държавата да притежава участие в публичните предприятия и целите, които си 
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поставя това участие, ролята на държавата в ръководството на публичните 

предприятия, изпълнението на политиката, както и ролята и отговорностите на министрите, 

упражняващи правата на държавата и другите държавни организации, участващи в 

изпълнението. 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. Съгласно чл. 66, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона 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. Публичните 

предприятия са търговски дружества с над 50 на сто държавно/общинско участие в капитала 

или дъщерни дружества на такива търговски дружества, ако чрез тях държавата/общината 

контролира повече от 50 на сто от дяловете/акциите с право на глас или по друг начин 

упражнява доминиращо влияние. Тези дружества се създават и управляват в интерес на 

гражданите и обществото с цел постигане на максимална стойност за обществото чрез 

ефективно разпределение на ресурсите, когато е необходимо да се елиминират 

съществуващи пазарни дефекти; да се предоставят стоки или услуги от стратегическо 

значение или такива, свързани с националната сигурност или развитие или да се управлява 

стратегическо за държавата/общината имущество. В чл. 3 от Закона за публичните 

предприятия е предвидено ограничено прилагане на закона по отношение на общинските 

публични предприятия, с оглед на това, да не се нарушават правата на общините за местно 

самоуправление.  

            В текста на чл. 1, ал. 2 от Правилника е предвидено, че органите на местното 

самоуправление и общинските публични предприятия прилагат разпоредбите на Глава осма 

от Правилника. Горепосочените обстоятелства и настъпилите законодателни промени 

налагат извода, че разпоредбите на сега действащата наредба не са актуални, а други се 

намират в пряко противоречие с актуалната нормативна уредба в страната. Решението за 

изработване на изцяло нова наредба е обусловено от необходимостта за съответствие с 

действащото законодателство, като основен мотив за това се явява и приетия нов закон и нов 

правилник и въвеждане на нова философия в управлението на публичните предприятия. 

Създават се и нови норми, които са необходими да се въведат във връзка с прилагането на 

Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагането му. Предвид 

необходимостта от съответствие с действащото законодателство и предвид разпоредбата на 

чл. 11, ал. 1 от ЗНА, предлагам отмяна на действащата наредба и приемането на нова, 

съгласно настоящия проект.  

Настоящото предложение има характера и на Доклад по смисъла на чл. 26, ал. 3 от 

Закона за нормативните актове.    

Проектът за Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Община 

Чупрене в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, 

ведно с мотиви, са публикувани на официалния сайт на Община Чупрене на 01.04.2022 г., 
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като на заинтересованите лица е предоставен 30-дневен срок, считано от 

04.04.2022г., за предложения и становища по проекта. 

В предоставения срок и към настоящия момент не са постъпили предложения и 

становища по проекта. 

 

Гласували  поименно 11 (единадесет) съветника: 

Адриан Мирославов Маринов „ЗА” 

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Валери Милчов Белясин „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова „ЗА” 

Георги Милчев Йокин „ЗА” 

Иван Весков Велков „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 

Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 

Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

  

 

 „ЗА”  –  11 (единадесет) гласа 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 

Решението се прие 11 (единадесет) гласа - „ЗА”. 

 

 Наредбата подлежи на оспорване пред Административен съд - Видин без ограничение 

във времето. 

 

 

 

Протоколчик:                                           Председател ОбС: 

         /Елка Петрович/         /Иван Велков/ 

 

 


