СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА
НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
ПО
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за упражняване
правата на собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско участие
в капитала и общинските предприятия
І. Предложение от Димитър Пантелеев – Директор на ОП „Градска мобилност” Сливен, както следва:
„На 11.01.2021 г. е оповестен за обществено обсъждане Проект на Наредба за
изменение и допълнение на Наредбата за реда за упражняване правата на собственик на
Община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските
предприятия.
Предвидените изменения и допълнения са свързани със Закона за публичните
предприятия и Правилника за неговото приложение.
В чл. 37, ал. 3 от настоящата Наредба е предвидено продължаване на
сключените договори за управление с още един мандат с решение на Общинския съвет,
поради показани добри финансови резултати. В проекта за изменение и допълнение на
Наредбата този текст е отпаднал. Въпреки, че реда и условията за провеждане на
конкурс за избор на директор на общинско предприятие са приравнени към същите при
избор на управител на търговско дружество, предлагам при постигнати добри
финансови резултати от страна на директорите на общински предприятия, да се даде
възможност за продължаване на договора им за управление с още един мандат /3
години/.
Мотивите ми за това са следните:
1. Общинските предприятия не влизат в обхвата на Закона за публичните
предприятия и правилника за неговото приложение, където не е предвидено
удължаване на срока на договора за управление.
2. Общинските предприятия са второстепенни разпоредители с бюджета и
подлежат на предварителен и последващ контрол при разходване на
публични средства.
3. Общинските предприятия не формират финансов резултат, тъй като
приходите постъпват в общината.
Предвид гореизложеното, предлагам в проекта за изменение и допълнение на
Наредбата за реда за упражняване правата на собственик на Община Сливен в
търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия да
бъде направено следното допълнение:
„Чл. 37, ал. 4. След изтичане на тригодишния срок, договорът за управление на
общинско предприятие може да бъде подновен за нов тригодишен срок.”
ІІ. Доклад от Румен Иванов – Заместник-кмет „ФОИ” на Община Сливен, както
следва:
„На 11.01.2021 г. е оповестен за обществено обсъждане Проект на Наредба за
изменение и допълнение на Наредбата за реда за упражняване правата на собственик на
Община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските
предприятия.Предвидените в изменението промени са в съответствие изискванията на
Закона за публичните предприятия и Правилника за приложението му. В
законоустановения 30-дневен срок за обществено обсъждане беше обнародвана
промяна на Закона публичните предприятия (ДВ, бр. 11 от 09.02.2021 г). Съгласно

горецитираното изменение, в сила от обнародването му, се прави изменение в Закона за
лечебните заведения и на Закона за публичните предприятия. Изменениетодава право
на управителите на лечебни заведения да работят като лекари или лекари по дентална
медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения. В
предходната редакция на ЗПП /чл.20, ал.3/ и ЗЛЗ / чл.63, ал.4/ управителите на лечебни
заведения можеха да работят единствено като преподаватели във висше учебно
заведение.
Предвид горното, предлагам в проекта за изменение и допълнение на Наредбата
за реда за упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските
дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия, да бъде добавена
поправка на чл. 29 от същата, с цел синхронизиране на наредбата с актове от по-висока
степен. Предлагам допълнение на чл. 29 от ал. 3, с второ изречение:
Чл. 29. (3) Не може да бъдат управители и изпълнителни членове на съветите на
директорите и на управителните съвети лица, които работят по служебно или по
трудово правоотношение, освен като преподаватели във висше училище. Забраната не
се отнася за управителите на лечебни заведения по смисъла на Закона за лечебните
заведения”
Предложените промени се приемат.

