ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–НИКОПОЛ

НАРЕДБА
ЗА СЪЗДАВАНЕ, ФУНКЦИОНИРАНЕ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ, КОНТРОЛ И ЗАКРИВАНЕ НА
ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 52 ОТ ЗОС
Никопол март 2005 г.
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1 Тази наредба урежда реда за създаване, функциониране, преобразуване, контрол и
прекратяване
дейността
на
общинските
предприятия.
Чл. 2 Стопанската дейност на общината се осъществява освен чрез търговски дружества с
общинско
имущество
и
самостоятелно,
чрез
общински
предприятия.
Чл. 3 Общинското предприятие няма юридическа самостоятелност и не е юридическо лице.
ГЛАВА ВТОРА
СЪЗДАВАНЕ, ФУНКЦИОНИРАНЕ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩИНСКИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Чл. 4 Общинските предприятия се създават, преобразуват и закриват с решение на общинския
съвет
по
негова
инициатива
или
по
предложение
на
кмета
на
общината.
Чл. 5 Общински предприятия се създават за изпълнение на общински дейности в следните
направления:
1. благоустройство и комунална дейност - изграждане и поддържане на общинска
инфраструктура;
2. стопанисване и поддържане общински пазара и тържища;
3. социално обслужване и обредна дейност;
4. стопанисване и поддържане на общинската материално- техническа база на културата,
образованието,
здравеопазването,
спорта
и
социалните
дейности;
5.
осигуряване
на
почивно
дело,
ученическо
и
столово
хранене;
6. стопанисване и поддържане на общински жилища, сгради, ОПФ и ОГФ;
7. транспортно обслужване;
Чл. 6 В решението за създаване на общинско предприятие по чл. 4 от тази наредба
задължително се упоменава наименованието, предмета на дейност, структурата, числения състав и
предоставеното за стопанисване и управление общинско имущество. На същото заседание на
общинския съвет или в срок, определен с решението за създаване на предприятието, се приема
правилник за организацията и управлението на конкретното общинско предприятие.
Чл. 7 С решението за преобразуването или закриването на общинското предприятие се
упоменава реда за уреждане на финансовите активи и пасиви и пренасочването на предоставеното
движимо
и
недвижимо
имущество.
Чл. 8 Общинските предприятия, създадени по тази наредба, не подлежат на приватизация.
ГЛАВА ТРЕТА
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Чл. 9 Всяко общинско предприятие трябва да има правилник за организация и управление,
който
се
приема
от
общинския
съвет.
Чл. 10 В правилника по чл. 9 се определят:
1. обхвата на изпълняваните стопански и обслужващи дейности;
2. управленческата и организационната структура на общинското предприятие;
3. организационните и финансовите взаимоотношения с общинската администрация;
4. редът за отчет и контрол на финансовата дейност;
5. редът за сключване на договори за управление между общината и ръководителя на
общинското предприятие.
Чл. 11 (1) Договорите за управление с ръководителите на общинските предприятия се сключват
от кмета на общината след решение на Общински съвет при проведен конкурс и чиито провеждане се
извършва по-начин и ред определен от Общински съвет или от кмета на общината, ако има делегирани
права от органа на местно самоуправление.
(2) Договорите с работещите в общинското предприятие се сключват от ръководителя на
предприятието, съгласно Кодекса на труда.
Чл. 12 Ръководителите на общинските предприятия:
1. ръководят цялостната дейност на предприятието;
2. упражняват правата и задълженията на работодател по Кодекса на труда по отношение
работниците и служителите в предприятието;
3. утвърждават правилника за вътрешния трудов ред;
4. носят имуществена отговорност за предоставената общинска собственост и финансови
средства.
Чл. 13 Кметът на общината утвърждава щатно разписание на предприятието след решение на
Общински съвет.
Чл. 14 (1) Взаимоотношенията с трети лица се уреждат, като общинското предприятие действа
от името и за сметка на общината.
(2) Общината е ищец или ответник и по евентуални дела, възбудени от или срещу трети лица по
повод дейността на общинските предприятия.
Чл. 15 Общинското предприятие не е търговец по смисъла на Търговския закон, поради което
последният не намира приложение при създаването и дейността на общинското предприятие.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Чл. 16 Общинското предприятие осъществява дейността си на извънбюджетна приходно разходна сметка въз основа на правилника за организация и управление на съответното общинско
предприятие.
Чл. 17 (1) Финансовите взаимоотношения се определят от общинския съвет при
утвърждаването на приходите и разходите по извънбюджетната сметка.
(2) Източници на приходите са:
1. приходи от дейността;
2. субсидия от общинския бюджет;
3. други приходи.
(3) Общинските предприятия извършват разходи за издръжка, модернизация, реконструкция,
ремонт и развитие на предприятието, в рамките на утвърдените такива от общинския съвет.
(4) Общинските предприятия тримесечно и годишно се отчитат пред кмета на общината или
упълномощени от него лица, а те от своя страна пред Общински съвет –Никопол, като представят
отчет за приходите и разходите, и баланс. Когато приходите превишават разходите, общинските
предприятия внасят разликата в бюджета на общината.

ГЛАВА ПЕТА
КОНТРОЛ И САНКЦИИ
Чл. 18 Контрол по отношение спазването на тази наредба се упражнява от кмета на общината
или от упълномощени от него лица.

ГЛАВА ШЕСТА
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Общинските предприятия могат да имат собствен печат.
§ 2. Наредбата е приета на основание чл. 52 от Закона за общинската собственост и
чл. 22 от ЗМСМА.
§ 3. За неуредени в наредбата

случай се прилагат разпоредбите на българското

законодателство.
§ 4. Настоящтат наредба влиза в сила от деня на приеменето й.

Наредбата е приета от Общински съвет на община - Никопол, с Решение № 159/30.03.2005 Г.

