На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от
11.01.2021 г. за предложения и становища по настоящия 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.
Предложенията могат да бъдат депозирани на следния електронен адрес:
kmet@sliven.bg.
ПРОЕКТ
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
§ 1. В чл. 5 се създава нова ал. 3 със следното съдържание:
„Чл. 5, ал. 3 Едноличните дружества с ограничена отговорност и едноличните
акционерни дружества са публични предприятия по смисъла на чл. 2 от Закона за
публичните предприятия и органите им на управление са длъжни да спазват и
разпоредбите предвидени в глава втора, пета, шеста и седма на този закон и
Правилника за неговото прилагане“
§ 2. В чл. 5 се създава нова ал. 4 със следното съдържание 4
„Чл. 5, ал.4 Общината упражнява правата си на собственост в общинските
публични предприятия при спазване на принципите на чл. 12 от Правилника за
прилагане на закона за публичните предприятия“
§ 3. В чл. 16 се създава се нова точка т. 6 със следното съдържание:
„Чл. 16, т. 6 Предоставя на Кмета за оповестяване на интернет страницата на
общината информацията по глава седма от Правилника за прилагане на Закона за
публичните предприятия в посочените формат, съдържание и срокове.“
§ 4. В чл. 18, ал. 1 се създава нова точка т. 6със следното съдържание:
„Чл. 18, ал.1, т. 6 Предоставя на Кмета за оповестяване на интернет страницата
на общината информацията по глава седма от Правилника за прилагане на Закона за
публичните предприятия в посочените формат, съдържание и срокове.“
§ 5. В чл. 21, ал. 3 се изменя така:
„Чл. 21, ал. 3 В случаите на § 10, ал. 2 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, оценката на имотите и вещите се извършва от
сертифициран от Камарата на независимите оценители в България оценител, определен
със Заповед на Кмета на Общината.“
§ 6. Чл. 29 се изменя така:
„Чл. 29. (1) Управител или член на колективен орган за управление и контрол на
публично предприятие може да бъде български гражданин или гражданин на
Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, който:
1. има завършено висше образование;
2. има най-малко 5 години професионален опит;
3. не е поставен под запрещение;

4. не e осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
5. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;
6. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено
отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са
останали неудовлетворени кредитори;
7. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно
кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди
назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
8. не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права
линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до
втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и
контрол на същото публично предприятие;
9. не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,
не е член на политически кабинет и секретар на община;
10. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
11. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с
ограничена отговорност;
12. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго
публично предприятие;
13. отговаря на други изисквания, предвидени в устава на дружеството.
(2) Забраните по ал. 1, т. 10 и 11 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с
дейността на дружеството.
(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.”
§ 7. Чл. 30 се изменя така:
„Чл. 30 Членовете на органите за управление и контрол са лица с разнообразна
квалификация и професионален опит, съответстващи на спецификата на
осъществяваните от съответното публично предприятие дейности, отговарят на
определени критерии по отношение на репутация и почтеност и могат да отделят
достатъчно време за изпълнение на възложените им задължения.
§ 8. Чл. 32, ал. 3 се изменя така:
„Чл. 32, ал. 3 В случай на предсрочно прекратяване на договор за възлагане на
управлението и контрола на общинско публично предприятие с член на негов
едноличен или колективен орган на управление и контрол общинският съвет може
временно, до провеждането на конкурс, но за срок не по-дълъг от 6 месеца, да избере
нов член на този орган и без предхождаща избора конкурсна процедура.”
§ 9. Чл. 32, ал. 4 се отменя
§ 10. Чл. 37, ал. 3 се изменя така:
„Чл. 37, ал. 3 При първоначалното учредяване на едноличните търговски
дружества, общинският съвет може временно, до провеждането на конкурс, но за срок
не по-дълъг от 6 месеца, да избере негов едноличен или колективен орган на
управление и контрол и без предхождаща избора конкурсна процедура.”
§ 11. Чл. 39, ал. 3 се изменя така:
„Чл. 39, ал.3 Необходимите документи са: заявление, автобиография, нотариално
заверено копие от диплом за завършено висше образование, документ за трудов стаж,
декларация, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер

на лишаване от свобода, декларация, че кандидатът не е лишен от правото да
упражнява търговска дейност и други документи, които се посочват в решението.”
§ 12. Чл. 50, ал. 1, т. 7 се изменя така:
„Чл. 50, ал.1, т. 7 поради фактическа невъзможност на лицето да изпълнява
задълженията си, продължила повече от 6 месеца.”
§ 13. Чл. 50, ал. 1, т. 8 се изменя така:
„Чл. 50, ал. 1, т. 8 осъждане на лицето за извършено умишлено престъпление от
общ характер.”
§ 14. В чл. 50, ал. 1 се създава нова точка 9 със следното съдържание:
„Чл. 50, ал. 1, т. 9 несъвместимост с изискванията по чл. 20 и чл. 23, ал. 2 от
Закона за публичните предприятия.”
§ 15. В чл. 50 се създава нова точка 10 със следното съдържание:
„Чл. 50, ал. 1, т. 10 влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на
интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество.”
§ 16. В чл. 50 ал. 1 се създава нова точка 11 със следното съдържание:
„Чл.50, ал.1, т. 11 при други условия посочени в договора.”
§ 17. Досегашният текст на чл. 51 става „Чл. 51, ал. 1“.
§ 18 В чл.51се създава нова ал. 2 със следното съдържание:
„ Чл. 51, ал. 2. За постигнати добри резултати общинския съвет може да вземе
решение за допълнително еднократно възнаграждение на управителя в размер до 20 %
от годишното му възнаграждение.
§ 19. Чл. 52, ал. 2 се изменя така:
„Чл. 52, ал. 2. Не могат да бъдат назначавани за ликвидатори лица, които не
отговарят на изискванията по чл. 20 и чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните
предприятия.”
§ 20. Създава се чл. 61, със следното съдържание:
„Чл. 61. Кметът на общината организира процедурата по оповестяване на
тримесечните и годишни финансови отчети, анализи и доклади по чл. 29 от Закона за
публичните предприятия за дейността на предприятията в съответствие със Закона за
счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, съгласно изискването на чл. 61
от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия.“
§ 21. Създава се чл. 62:
„Чл. 62 Кметът на общината организира процедурата по оповестяване на годишния
обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските публични предприятия,
съдържащ информацията по чл. 22 от Правилника за приложение на Закона за
публичните предприятия. Докладът се публикува на интернет страницата на Община
Сливен в срок до 31 октомври на следващата година.“
Заключителни разпоредби
§ 22. Наредбата влиза в сила в 7-дневен срок от приемането й.

