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ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ

ДОКЛАДН А ЗАП И С КА
от д-р Дарин Димитров
Кмет на Община Търговище
Относно: Преобразуване на Общинско мероприятие „Ученическо и столово хранене“ в
Общинско предприятие с наименование „Детско и ученическо хранене“.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В глава шеста от Закона за общинската собственост /ЗОС/ е предвидена възможност
Общината да осъществява самостоятелно стопанска дейност и услуги, финансирани от
общинския бюджет, извънбюджетни сметки и фондове, самостоятелно чрез общински
предприятия, създадени по реда на ЗОС.
Съгласно чл. 52 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ Общинското предприятие е
специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги,
финансирани от общинския бюджет. То се създава, преобразува и закрива с решение на
общинския съвет и осъществява дейността си въз основа на правилник, приет от общинския
съвет, с който се определят предметът на дейност, структурата, управлението, численият
състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му
общинско имущество. Директорът на общинското предприятие е второстепенен
разпоредител с бюджет.
То е съставна част от общината, което позволява оптимално планиране на ресурсите и
непрекъснат оперативен контрол върху разходите, количеството и качеството на
изпълнението. Към момента към общината функционира общинско мероприятие
„Ученическо и столово хранене“.
Съгласно изискванията на ЗОС е необходимо със свое решение общинският съвет да
преобразува
общинското
мероприятие като
създаде
общинско
предприятие.
Новосъздаденото общинско предприятие ще бъде със същия предмет на дейност като за
създаването му е необходимо да се приеме и правилник за устройството и дейността му.
Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Търговище да приеме следното
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Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, в връзка с чл. 52, ал. 2, чл. 51, ал. 1 и чл. 53 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет- Търговище:
1.Преобразува, считано от 01.02.2018 г. общинско мероприятие „Ученическо и столово
хранене“ в общинско предприятие с наименование: „Детско и ученическо хранене“ със
същия предмет на дейност, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, бул. Цар

Освободител, шосе 4;
2.Приема правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие
ОП"Детско и ученическо хранене" гр.Търговище;
3.Приема структура на Общинско предприятие “Детско и ученическо хранене” и
определя численост на персонала съгласно Приложения № 1 от Правилника за устройството и
дейността на общинското предприятие.
4. Активите и пасивите на ОМ „Ученическо и столово хранене“, съгласно приложение
№ 2 от правилника за устройството и дейността на общинското предприятие, преминават към
ОП „Детско и ученическо хранене“.
5.Трудовите правоотношения на работниците/служителите на ОМ“Ученическо и
столово хранене“ се уреждат съгласно чл.123 от КТ;
6. Възлага на Кмета на Община Търговище да осъществи приемането и предаването на
активите по т.4 в срок до 01.02.2018г. и да назначи директор на общинското предприятие, за
времето докато длъжността директор на ОП „Детско и ученическо хранене“ бъде заета въз
основа на проведен конкурс, съгласно правилника за устройството и дейността на
общинското предприятие.

ВНОСИТЕЛ:
Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ /П/
Кмет на Община Търговище
Съгласувал:
В. Велчев- Зам.-кмет на община Търговище
Анна Панова- н-к отдел „Бюджет и счетоводство“
Изготвил:
Т. Тодоров- н-к отдел НПО
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