ПРАВИЛНИК
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. С този правилник се урежда редът за създаване, преобразуване,
финансиране и други взаимоотношения , и закриване на общинските
предприятия.
Чл.2. Общинското предприятие е специализирано звено на общината за
доставка на стоки и извършване на услуги, необходими за задоволяване на
потребностите на населението и за осигуряване изпълнението на общински
дейности.
РАЗДЕЛ ІІ
СЪЗДАВАНЕ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ
Чл.3. Общинските предприятия се създават, преобразуват и закриват с
решение на Общинския съвет.
Чл.4. Общинските предприятия се създават за изпълнението на общински
дейности в следните направления:
1.
Благоустройство и комунални дейности, изграждане и
поддържане на общинската инфраструктура;
2.
Стопанисване и поддържане на общински пазар и тържища;
3.
Социално обслужване и обредна дейност;
4.
Стопанисване и поддържане на общинската материална база на
културата, образованието, здравеопазването, спорта и социалните дейности;
5.
Осигуряване на почивното дело, ученическото и столово хранене;
6.
Стопанисване и поддържане на общински жилища и сгради;
7.
Транспортно обслужване.
РАЗДЕЛ ІІІ
ФИНАНСОВИ И ДРУГИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Чл.5. Общинския съвет определя на общинските предприятия:
1. Предмета на дейността;
2. Структурата – производствената и управленската;
3. Числения състав;
4. Приходите и разходите.
Чл.6./1/ Общинските предприятия осъществяват дейността си на
извънбюджетна сметка;
/2/ Обособени са на самостоятелен баланс и водят отчетност съгласно
изискванията на Закона за счетоводството.
Чл.7./1/ Общинските предприятия осъществяват дейността си с
предоставените им средства – дълготрайни материални активи;

/2/ Не може да се разпореждат с предоставените им средства /ДМА/
извън предмета на определената им дейност;
/3/ Отдаването под наем и продажба на дълготрайно материални активи –
земи, сгради, машини и съоръжения, транспортни и други, може да се извършва
само след решение на Общинския съвет.
Чл.8. Общинските предприятия се разчитат пряко за дължимите данъци и
вноски съгласно действащите нормативни актове.
Чл.9. Общинските предприятия представят в Общинската администрация
тримесечно и годишно счетоводни отчети в сроковете по Закона за
счетоводството.
Чл.10. Управлението на общинските предприятия се възлага с договори
за управление, сключени от Кмета на общината.
Чл.11. Управлението на общинските предприятия се възлага след
провеждане на конкурс при условия и по ред определени от Общинския съвет.
Чл.12. Договорите за управление в общинските предприятия се сключват
за срок от 3 години.
Чл.13. В договора за управление се определят:
1. Правата и задълженията за страните;
2. Размерът на възнаграждението и начинът на плащането му;
3. Отговорността на страните при неизпълнение на договора;
4. Основанията за прекратяване на договора.
Чл.14./1/ Договорите с управителите на общинските предприятия се
прекратяват преди изтичане на срока:
1. По взаимно съгласие на страните;
2. По искане на лицето с предизвестие не по-малко от 3 месеца;
3. При преобразуване и закриване на общинското предприятие;
4. Поради други условия посочени в договора.
/2/ Договорите с управителите могат да бъдат прекратени преди изтичане
на срока с решение на Общинския съвет, при извършване на действия или
бездействия на лицето, довели до влошаване на финансовите резултати на
общинското предприятие, или от които са произтекли щети за предприятието.
Чл.15./1/ Ежегодно, след приключване на стопанската година управителя
внася отчет на заседание на Общинския съвет за дейността и резултатите от нея
през изтеклия период;
/2/ Управителя може да бъде призован за отчет от Общинския съвет и
през годината.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Този правилник се приема на основание чл.52, ал.2
от Закона за общинската собственост.
Правилника е приет на заседание на Общинския съвет гр.Монтана на
………………… 1997 г.

