След промените на Закона за общинската собственост от 13.06.2008 г., съгласно чл.51
от ЗОС Общината може да осъществява стопанска дейност, да създава общински
предприятия и да участва в съвместни форми на стопанска дейност при условия и ред,
определени със закон. Общината може да осъществява стопанска дейност чрез търговски
дружества с общинско участие в капитала, чрез граждански дружества по Закона за
задълженията и договорите или чрез сдружения с нестопанска цел при условията и по реда
на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Общината може да осъществява
самостоятелно стопанска дейност чрез общински предприятия, създадени по реда на ЗОС.
Съгласно чл.51, ал.2, предл.2 от ЗОС „Общината може да осъществява самостоятелно
стопанска дейност чрез общински предприятия, създадени по реда на този закон.“.
Общинското предприятие е специализирано звено на общината за изпълнение на местни
дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет; общинското предприятие се
създава, преобразува и закрива с решение на общинския съвет и осъществява дейността си
въз основа на правилник, приет от общинския съвет, с който се определят предметът на
дейност, структурата, управлението, численият състав и правата и задълженията на
предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество.
До настоящия момент в Общински съвет при община „Родопи“ не е приемал Наредба
за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия на
територията на община „Родопи“, която да даде правната рамка, която да се спазва, при
необходимост от създаване на общинско предприятие за извършване на конкретни дейности.
С приемане на наредбата ще се даде възможност да се създават общински предприятия, на
които да се възлага изпълнение на местни дейности и услуги. Възлагането на дейности и
услуги на общинско предприятие ще даде възможност да се подобри качеството на
извършваните дейности и услуги и оптимизиране на финансовия резултат.
Наредбата е подзаконов нормативен акт по прилагането на ЗОС. Прилагането на
новата наредба не предвижда финансови разходи за общината, различни от установените
такива със ЗОС.
На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът на Наредбата
е публикуван на интернет страницата на Община „Родопи“.
Предвид гореизложеното предлагам да се приеме следното

