


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за учредяване 
на търrовски дружества и упражняване правата на собственост на Община Хисаря 
върху общинската част от капитала на търrовските дружества, приета с Решение № 40, 
взето с Протокол № 7 от 24.01.2012 година на Общински съвет - Хисаря. 

Вносител: инж. Пенка Дойкова - Кмет на Община Хисаря 

Проект 

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона зс:1 нормативните актове, в законоустановения 
30-дневен срок, Община Хисаря чрез настящото публикуване, предоставя възможност
на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на
Наредбата на e-шail адрес: obhisar@hisar.bg

МОТИВИ: 

1. Обосновка за конкретната необходимост от промяна на наредбата.

Настоящите мотиви излагат причините за направеното предложение за приемане 
на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за учредяване на търговски 
дружества и упражняване правата на собственост на Община Хисаря върху общинската 
част от капитала на търговските дружества. В чл. 33 от раздел VIII от местната Наредба 
- ,,Състав на органите на едноличните търrовски дружества с общинско имущество" са
посочени оrраниченията към физическите лица, които могат да бъдат Управители на
еднолични търrовски дружества с общинско участие. Едно от тези ограничения е
забраната Управителите да работят по трудов договор, сключен с друг работодател.
Тази забрана, от една страна, няма опора в закона. От друга страна, отчитайки
динамиката на пазара на труда и законовите възможности по Кодекса на труда едно
лице да полага труд не само на пълен работен ден и не само при един работодател, тази
разпоредба значително стеснява кръга на лица, които могат да поемат управлението на
общинските тьрговски дружества. Конкретен пример за създадената от закона пречка е
и проведения конкурс за възлаrане на управлението на "Медицински център 1 - Хисар"
ЕООД. Постъпиха множество запитвания от кандидати за участие в обявения конкурс,
отговарящи на всички изисквания на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда
за провеждане на конкурси за възлаrане на управлението на лечебни заведения и
Закона за лечебните заведения, но интересуващите се лице не подадоха документи за
участие поради наличие на сключен трудов договор с друrо лечебно заведение.
Променените обществени отношения налагат и промяна в текста на чл. 33 от
Наредбата, като отпадне забраната Управителите да работят по трудов договор,
сключен с друг работодател.

Проекта за изменение на Наредбата. 

В чл. 33, ал.1 от раздел VIII от местната Наредба - ,,Състав на органите на 
едноличните търговски дружества с общинско имущество" отпада т. 7, а именно: 
,,работят по трудов договор, сключен с друг работодател" 

II. Цели и очаквани резултати на предложението за изменение и допълнение на
Наредба за реда за учредяване на търrовски дружества и упражняване правата на 
собственост на Община Хисаря върху общинската част от капитала на търговските 
дружества: Целта е да се обезпечи възможността до участие в следващ конкурс да 
бъдат допуснати по-rолям брой кандидати за поемане управлението на общинските 
търrовски дружества. 

III. Финансови средства, необходими за прилаrането на Наредбата:
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