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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

ОТНОСНО: 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. 

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

изпълнителните и контролните органи на търговските дружества с 

общинско участие се определя от кмета 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. 



Съгласно §3, ал.4 от ПЗР на Закона за публичните предприятия, обн. 

ДВ. бр.79 от 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 ПЗР 

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. 

 

С оглед на гореизложеното, Постоянната комисия по Икономически 

въпроси предлага на Великотърновски общински съвет следното 

 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 41, ал. 2 от Наредбата 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, Великотърновски 

общински съвет: 

 Приема Показатели и критерии за определяне на бална оценка в 

общинските публични предприятия, съставляващи предложение към чл. 41 

от Наредбата 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. 

 

 Приложение: Показатели и критерии за определяне на балната оценка 

в публичните предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вносител: 

 

Постоянна комисия по икономически въпроси 

Росен Иванов – председател 


