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ДО  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СИЛИСТРА 

 

 

М О Т И В И 

 

към проект на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на 

собственост на Община Силистра в търговски дружества, участието в 

граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност 

 

 (съгласно изискванията на чл.28 от ЗНА) 

 

І. Причини за изготвяне на наредбата  

 

Изработването на Наредба за условията и реда за упражняване на правата 

на собственост на Община Силистра в търговски дружества, участието в 

граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност 
е във връзка с приетия Закон за публичните предприятия и Правилника за 

прилагане на Закона за публичните предприятия. Действащата Наредба 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 

(Приета с Решение № 880 на Общински съвет – Силистра, взето на заседание 

с Протокол № 28 от 30.09.2009 г., изменена и допълнена с решения № № 908 

от 29.10.2009 г., 1297 от 29.07.2010 г., 1490 от 27.01.2011 г., 1581 от 

21.03.2011 г. и 87 от 22.12.2011 г. на Общински съвет Силистра) следва да 

бъде отменена, като бъде заменена с нова Наредба, която да съобразява и 

доразвива разпоредбите на ЗПП, за да направи тяхното прилагане 

целесъобразно и ефективно. В същото време да се запазят добрите практики 

от прилаганата да сега Наредба, които са доказали своето ефективно 

приложение. 

 

ІІ. Цели, които се поставят : 

 

 проектът на Наредбата цели привеждане в съответствие с нормативната 

уредба; 

 новата Наредба  съобразявайки се със закона, да регулира 

обществените отношения от местно значение, засягащи широк кръг 

граждани, търговските дружества с общинско участие, Община Силистра и 

Общински съвет - Силистра;  
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 създаване на професионални и независими органи на управление на 

публичните предприятия с общинско участие в капитала с ясни правомощия, 

които се избират с конкурс; 

 въвеждане на изискване за разработване и осъществяване на общинска 

политика, представляваща рамков документ, в областта на публичните 

предприятия с общинско участие в капитала и механизъм за определяне на 

конкретни цели (финансови и нефинансови); 

 въвеждане на правила за оповестяване на тримесечните и годишни 

финансови отчети, анализи и доклади за дейността по чл. 29 от Закона за 

публичните предприятия на публичните предприятия - търговски дружества с 

общинско участие в капитала в съответствие със Закона за счетоводството и 

приложимите счетоводни стандарти.  

 

ІІІ. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата 

уредба:  
 

Проектът на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на 

собственост на Община Силистра в търговски дружества, участието в 

граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност не 

изисква финансови и други средства. 

 

ІV. Очаквани резултати от прилагането: 

 

Очакваните резултати от приемането на Наредбата са създаване на условия за 

подобряването дейността на общинските търговски дружества, което да 

доведе до по-добра оперативност и контрол по изпълнението на поставените 

задачи и постигане на по-добри резултати за цялостното развитие на 

стопанската дейност на Община Силистра. 

 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

 

Предлагания проект на Наредба е в съответствие и не нарушава основни 

права и принципи от правото на Европейския съюз. 

 

 

Забележка: Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, на 

заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и 

становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани при Директор 

дирекция „Правна” в ст. 110 на общинската администрация или изпращани 

на e-mail: d.adjemova@silistra.bg 

 

    

ВНАСЯ: 

 

Д-р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 

Кмет на Община Силистра  
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