ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
ОТ
ДАНИЕЛА ДРАГИЙСКА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧИРПАН
ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за възлагане на управление на „ОБРЕДНИ
ДЕЙНОСТИ - ЧИРПАН” ЕООД, гр.Чирпан.
Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Според чл.23 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост на
общината върху общинските търговски дружества договорите за управление и за
контрол в общинските еднолични търговски дружества се сключват за срок от три
години. Тъй като през месец юли 2018 г. изтича тригодишният договор за управление
и контрол на настоящия управител, трябва, следвайки логиката на разпоредбата на
чл.22, ал.1 от горепосочената наредба, да се проведе конкурс, при условия и по ред
определени от органа, който упражнява правата на едноличния собственик на капитала.
Според разпоредбата на чл.9, ал.1 от същата наредба Общински съвет – Чирпан
упражнява правата на едноличният собственик на капитала в общинските еднолични
дружества с ограничена отговорност.
Съгласно разпоредбата на чл.22, ал.2 от наредбата Общинският съвет може да
възложи или да продължи управлението на еднолично търговско дружество на
Управител без конкурс за срок от 3 години при показани добри икономически
резултати.
На основание горецитираните законови разпоредби предлагам следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ
1. На основание чл.21 ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 9, ал.1, т.10 и чл.22, ал.1 от Наредбата за реда за
упражняване на правата на собственост на общината върху общинските
търговски дружества Общински съвет - Чирпан обявява конкурс за възлагане
управление на “ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ - ЧИРПАН” ЕООД гр.Чирпан.
ОБЕКТ НА КОНКУРСА: Избор на управител на “ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ ЧИРПАН” ЕООД, гр.Чирпан.
НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА : избор от Общински съвет с тайно
гласуване
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
 Кандидатите да притежават висше образование;
 Да имат минимум 5 /пет/ години трудов стаж;
 Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ
характер, освен ако са реабилитирани;
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
Диплома за завършено висше образование - степен магистър
Автобиография
Препис – извлечение от трудовата или осигурителна книжка

Свидетелство за съдимост
Програма за развитието и дейността на “ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ - ЧИРПАН” ЕООД
гр.Чирпан за тригодишен период
МЯСТО И СРОК, В КОЙТО ДА БЪДАТ ПОДАДЕНИ ДОКУМЕНТИТЕ:
Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават в
запечатан плик и се завеждат във входящия регистър по реда на тяхното постъпване в
деловодството при Общински съвет - Чирпан.
Разработката се подава в отделен плик .
Всяко подадено заявление се отразява в регистъра на общински съвет, като се посочват
името на подателя, датата и часът на приемането му.
Документите се подават в срок до 30 дни след публикуване на решението в един местен
вестник.
2. Общински съвет - Чирпан създава комисия от трима общински съветници за
разглеждане на приетите документи и допускане на кандидатите до участие в избора в
следния състав :
Председател - ……………
Членове: 1. ……………….
2. ……………….
3. Възлага на Кмета на Община Чирпан да подпише анекс за удължаване срока на
договора за управление на настоящия управител на “ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ –
ЧИРПАН” ЕООД, гр. Чирпан до избирането на нов управител.
Или
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.22, ал.2, т.2 от Наредба за реда за учредяване на търговските
дружества и за реда за упражняване на правата на собственост на общината в
общинските търговски дружества, Общински съвет - Чирпан :
1. Дава съгласие да се продължи за срок от 3 / три / години, без конкурс,
договорът за управление на управителя на общинското търговско “ОБРЕДНИ
ДЕЙНОСТИ – ЧИРПАН” ЕООД, гр. Чирпан, считано от 01.07.2018 г.
2. Упълномощава Кмета на Община Чирпан да сключи с управителя на
общинското търговско дружество “ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ – ЧИРПАН” ЕООД, гр.
Чирпан – Валентин Димитров Николов, договор за възлагане на управление за срок от 3
/ три / години.

ВНОСИТЕЛ:...............................
ДАНИЕЛА ДРАГИЙСКА
Председател на Общински съвет -Чирпан

Съгласувал:.....................
Димитър Славов
Юрисконсулт

