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МОТИВИ 

към ПРОЕКТ за допълнение в чл.22, ал.1, т.10 от Наредбата за условията 

и реда за упражняване на правата на собственост на Община Силистра в 

търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на 

Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел 

 (съгласно изискванията на чл.28 от ЗНА) 

 

1. Причини, налагащи приемането на изменение в подзаконовия нормативен 

акт:  

 

Общинският съвет приема решения за създаване, преобразуване и 

прекратяване на търговски дружества с общинско участие в капитала, 

граждански дружества и сдружения с нестопанска цел, и упражнява правата 

на общината в търговските дружества с общинско участие, в гражданските 

дружества и сдруженията с нестопанска цел, в които участва общината, в 

съответствие със Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Търговския закон, Закон за общинската собственост и др. В 

член 22, ал.1 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на 

собственост на Община Силистра в търговски дружества с общинско 

участие в капитала, за участието на Общината в граждански дружества и в 

сдружения с нестопанска цел са въвежени определени ограничения за 

управителите на еднолични дружества с общинско участие в капитала. Със 

свое Решение №296, взето по Протокол № 10 от 30.07.2020 г., Общински 

съвет е изразил воля да се допълни текста на чл.22, ал.1 т.10 от Наредбата, 

във връзка с дадено съгласие за упражняване на трудова дейност на 

управителя на „ДКЦ-1-Силистра“ЕООД.  

    С допълнението се предоставя възможност на Общински съвет Силистра, 

в качеството му на  принципал, упражняващ правата на собственост на 

общината в търговските дружества с общинско участие, да преценява всеки 

конкретен случай, свързан с упражняване на допълнителна трудова дейност 

на управителите на дружествата, като е съобразил че с това не се нарушават 

нормите на търговското и трудовото законодателство.  

 

2. Цели, които се поставят с изменението на Наредбата: 

С допълнението на чл.22, ал.1, т.10 се оптимизира текста в 

съответствие с действащото трудово законодателство. 
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3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата 

уредба:  

За предложеното изменение не са необходими финансови средства. 

 

 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има 

такива: С допълнението на чл.22, ал.1, т.10 се оптимизира текста в 

съответствие с действащото трудово законодателство. Допълнението 

не е свързано с финансови приходи в полза на Община Силистра. 

 

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз: 

 

Предлаганото допълнение на Наредбата е в съответствие и не нарушава 

основни права и принципи на Европейския съюз. 

 

Забележка: Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове на 

заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и 

становища по проекта. Същите могат да бъдат депозирани в Общински 

съвет Силистра или изпращани на e-mail: obs@silistra.bg 
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