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ДО ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
 
ОТ: РОСЕН ИВАНОВ, ОТ ИМЕТО НА 
ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО 
ИКОНОМИЧЕСКИ ВЪПРОСИ  

 

 

ДОКЛАД 

ОТНОСНО: Предложение за приемане на ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БАЛНАТА ОЦЕНКА В ОБЩИНСКИТЕ ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 41 

ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ В 

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, УЧАСТИЕТО В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И СКЛЮЧВАНЕТО НА 

ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО. 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н СПИРДОНОВ 
УВАЖАЕМИ Г-Н ПАНОВ, 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

Великотърновският общински съвет с Решения №334 по протокол 13/24.09.2020 

г. е приел Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в 

търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за 

съвместна дейност от Община Велико Търново /наричана за краткост „Наредбата“/. 

Наредбата е изменена и допълнена с последващи Решения №449/28.01.2021 г. и 

№766/25.11.2021 г. 

В Наредбата са прецизирани разпоредбите, регламентиращи условията и реда 

при управление и упражняване правата на собственост на Община Велико Търново 

върху общинската част от капитала на търговските дружества. 

Съгласно чл.41, ал. 1 от Наредбата възнаграждението на изпълнителните и 

контролните органи на търговските дружества с общинско участие се определя от кмета 
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на общината, при съответно прилагане на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона 

за публичните предприятия и въз основа на Показатели и критерии за определяне на 

бална оценка в общинските публични предприятия, съставляващи приложение към 

Наредбата. 

Съгласно чл. 41, ал. 2 от Наредбата Показателите и критериите за определяне на 

балната оценка в общинските публични предприятия се изготвят и приемат от 

Великотърновския общински съвет.  

На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви представяме 

следните мотиви за приемане на Решение за приемане на Показателите и критериите за 

определяне на балната оценка в общинските публични предприятия, неразделна част от 

Наредбата. 

МОТИВИ: 

1. Причини за приемането на Показатели и критерии за определяне на балната 

оценка в общинските публични предприятия, приложение към Наредбата. 

Съгласно Чл. 65, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за публичните 

предприятия правата на собственост на общините в общинските публични предприятия 

се упражняват от съответния общински съвет при спазване на принципите на местното 

самоуправление. 

В изпълнение на горното Великотърновски общински съвет е приел цитираната 

по-горе Наредба, съгласно чл. 41, ал. 1 от която,  възнаграждението на изпълнителните 

и контролните органи на публичните предприятия се определя при съответно прилагане 

на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.. Към 

настоящия момент се провеждат конкурси за избор на управители на публичните 

предприятия, които се намират на различна фаза от конкурсната процедура, при липса 

на приети Показатели и критерии за определяне на бална оценка в общинските 

публични предприятия. 

Съгласно §3, ал.4 от ПЗР на Закона за публичните предприятия, обн. ДВ. бр.79 от 
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8 Октомври 2019 г. съставите на органите за управление и контрол на публичните 

предприятия, действащи на територията на Община Велико Търново, е следвало в 16-

месечен срок от влизането му в сила, да бъдат приведени в съответствие с изискванията 

му,  а Съгласно  § 1. от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата 

Великотърновският общински съвет е следвало в срок до 30.06.2021 г. да изготви и 

приеме Показатели и критерии за определяне на балната оценка в общинските 

публични предприятия по чл. 41, ал. 2 от Наредбата. 

Забавата в цитираните по-горе срокове  за приемане на Показатели и критерии 

за определяне на балната оценка в общинските публични предприятия по чл. 41, ал. 2 

от Наредбата,  както и поетите специфични задължения и отговорности при  сключване 

на договорите за управление, дават основание да се приложи чл. 26, ал. 4 от Закона за 

нормативните актове и срокът за предложения и становища относно проекта за 

допълнение на нормативния акт да бъде определен на 14 /четиринадесет/ дни. Така ще 

се предотврати по-нататъшна забава в срока  по изпълнението на нормативите, както и 

допускане на продължителна правна празнота относно определяне на 

възнагражденията на изпълнителните и контролните органи и обвързването им с 

обективни показатели и критерии, съгласно логиката на Закона за публичните 

предприятия и Политиката на Община Велико Търново. 

2. Цели, които се поставят: 

С приемането на Показатели и критерии за определяне на балната оценка в 

общинските публични предприятия  към Наредбата се цели: 

-  осигуряване на съответствие на Наредбата с изискванията на 

законодателството на Република България; 

- подобряване на обективността и контрола при упражняване 

правата на Община Велико Търново в търговските дружества и оптимизиране на 

дейността им; 

- създаване на предпоставки за по-ясно очертаване визията за 

развитие на общинските търговски дружества и обвързването на 

възнагражденията на изпълнителните и контролните органи с тяхното 
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представяне и изпълнение на целите поставени на публичното предприятие. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 

уредба: 

 За прилагането на Показатели и критерии за определяне на балната оценка в 

общинските публични предприятия по чл. 41, ал. 2 от Наредбата не са необходими 

допълнителни финансови средства. 

4. Очаквани резултати: 

- Синхронизиране на Наредбата с нормативните актове от по-висока 

степен, като Търговския закон, Закона за нормативните актове, Закона за 

общинската собственост, Закона за публичните предприятия, Правилника за 

прилагане на Закон за публичните предприятия, Закона за лечебните заведения 

и др. и съответства на приетата Политика за участието на Община Велико Търново 

в публичните предприятия; 

- Осигуряване на добро управление на общинските публични предприятия 

чрез създаване на ясни и прозрачни правила за определяне на 

възнаграждението на органите за управление и контрол, обвързани с 

изпълнението на целите и бизнес програмите на предприятията; 

- Създаване на възможност за привличане, мотивиране и задържане на 

квалифицирани специалисти. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Предлаганото приемане на изменение и допълнение към Наредбата не е в 

противоречие на нормативен акт от по-висока степен и е в съответствие с европейското 

законодателство. 

Вносител: 
 
Постоянна комисия по икономически въпроси 

Росен Иванов - председател 


