
МОТИВИ 

към Проект за изменение и допълнение в Наредбата за условията и реда за упражняване 

на правата на собственост на община Костенец в търговски дружества с общинско 

участие в капитала 

 

Причини, които налагат приемането: 

Действащото български законодателство, регламентиращо създаването, 

управлението, преобразуването и изискванията към дейността на търговските дружества 

с над 50% общинско участие и общинските предприятия е разпокъсано и без 

необходимата систематичност. Уредбата се намира в различни по ранг нормативни 

актове - Търговския закон, Закона за общинската собственост, Закона за публично-

частните партньорства и др. 

В действащата Наредба за условията и реда за упражняване на правата на 

собственост на община Костенец в търговски дружества с общинско участие в капитала 

са установени празноти по съществени въпроси от значение за доброто управление и 

ефективна дейност на търговските дружества с общинско участие в капитала и 

изоставане, с оглед настъпили промени в законодателството, въвеждащи нови 

инструменти и форми на стопанска дейност на общината. 

Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани резултати: 

Приемане на изменението в Наредбата няма за цел да се подкрепят фактически 

фалирали търговски дружества с общинско участие в капитала, а да се сложи ред и да се 

подобри ефективността на използването на ангажираните в тях публични ресурси. 

Стратегията на Общински съвет е чрез изменение на тази Наредба да бъдат 

създадени нормативни условия и да бъде наложена обществена практика за превръщане 

на търговските дружества с общинско участие в нормални пазарни  и стопански 

субекти, равностойни партньори на частния сектор, които генерират растеж и заетост и 

да се преодолеят установените слабости. 

Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба: 

За предложения проект за изменение не са необходими допълнителни финансови 

средства.  

Очаквани резултати: 

С приемането на предложението за изменение и допълнение в Наредбата се 

очаква повишение на ефективността при дейността на търговските дружества с 

общинско участие в капитала, постигане на по-добри финансови резултати и 

гарантиране на бъдещи приходи за бюджета на Община Костенец. Въвеждането на 

модерен стандарт за корпоративно управление и възстановяване на общественото 

доверие ще доведе и до подобряване на общата икономическа среда на общината. 

 



Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

 Предложения проект за изменение и допълнение в Наредбата е разработен в 

съответствие с европейското законодателство. 

 

 


