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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

ОТ 

ИВАН СТАНЧЕВ СТАНЧЕВ  – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 

ЧИРПАН 

 

 

ОТНОСНО:  Удължаване срока на договора за управление на управителя на 

„ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ – ЧИРПАН” ЕООД, гр. Чирпан 
 

Сега действащата Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и за 

реда за  упражняване на правата на собственост на общината в общинските търговски 

дружества е приета с Решение № 211 / 22.03.2005 г. на Общински съвет – Чирпан, а 

действащата Наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските 

дружества с над 50 на сто общинско участие е приета с Решение № 213 от 22.03.2005 г. 

на Общински съвет – Чирпан.  

В Държавен вестник бр.79 от 8 Октомври 2019 г. е обнародван Законът за 

публичните предприятия /ЗПП/. С Постановление на Министерски съвет № 85 от 

30.04.2020 г., бе приет и Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия 

/ППЗПП/, обн. в ДВ бр. 40 от 05.05.2020 г. В текста на чл. 1, ал. 2 от Правилника е 

предвидено, че органите на местното самоуправление и общинските публични 

предприятия прилагат разпоредбите на глава Осма от Правилника. 

С оглед приетите изменения в нормативната уредба и създадените нови 

законови промени се налага и да се приемат адекватни изменения и в подзаконовите 

нормативни актове, които са свързани с прилагането и изпълнението на разпоредбите 

на закона, като предвид необходимостта от съответствие с действащото 

законодателство, както и предвид разпоредбата на чл.11, ал.1 от ЗНА, се налага отмяна 

на действащите наредби.  

Бе изготвен проект на нова  Наредба № 16 за реда за учредяване и 

упражняване правата на Община Чирпан в публични предприятия и търговски 

дружества с общинско участие в капитала, която напълно да отговаря на новия закон 

и правилника му за прилагане. Важна част от новата наредба, която предстои да се 

приеме, са въпросите, касаещи управителите на общинските дружества – утвърждават 

се реда и начина за провеждане на конкурси за избор на управителни органи. Разписани 

са  ясни, подробни, безпристрастни и прозрачни правила за провеждане на конкурс, с 

ясни критерии за избор, както и ясни условия за кандидатстване, ограничения и 

конкретни резултати. Проектът на Наредбата определя условията за възлагане на 

управлението на търговските дружества, мандатност на договорите за управление, 

както и реквизитите, които трябва да съдържат договорите. Разписано е, че в договора 

за управление се урежда отговорността на страните при неизпълнение на задълженията. 

С новата наредба се уреждат ясно критериите за изплащане на възнаграждения на 

органите за управление. Предвидени са санкции, обвързани с възнаграждението, 

работата по бизнес програмата и постигнатите резултати. 

Съгласно разпоредбата на §3, ал.4 от ПЗР на Закона за публичните предприятия 

следва в 16-месечен срок от влизането в сила на закона съставите на органите за 

управление и контрол на публичните предприятия да се приведат в съответствие с 

изискванията му. Същевременно разпоредбата на чл.70, ал.2 от ППЗПП дава 



възможност 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 да 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. 

Предвид изтичащият на 28.09.2021 г. договор на управителя на „ОБРЕДНИ 

ДЕЙНОСТИ – ЧИРПАН” ЕООД, гр. Чирпан и предвид предстоящото приемане на нова 

Наредба № 16 за реда за учредяване и упражняване правата на Община Чирпан в 

публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, където в 

§ 9 от ПЗР е записано, че до провеждане на процедурите за избор на органите за 

управление и контрол на публичните предприятия – еднолични търговски дружества на 

община Чирпан по реда на тази Наредба, с решение на Общински съвет – Чирпан могат 

да бъдат продължени сключените договори с управителите, но за не повече от 6 месеца, 

предлагам на Общински съвет – Чирпан да приеме следното  

  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация Общински съвет – Чирпан: 

 

1.  Удължава срока на договора за управление на настоящия управител на 

„ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ – ЧИРПАН” ЕООД гр. Чирпан за срок от 6 месеца от 

влизане в сила на Наредба № 16 за реда за учредяване и упражняване правата на 

Община Чирпан в публични предприятия и търговски дружества с общинско 

участие в капитала. 

 

2. 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. 

 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ:............................... 

ИВАН СТАНЧЕВ 

Председател на Общински съвет - Чирпан 

 

 

 

Съгласувал:..................... 

Димитър Славов 

Юрисконсулт 

 


