РЕ ШЕНИЯ НА ОБ ЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ
№1 7 1
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 1 5 ОТ 27. 05. 20 1 0 г.
О Т Н О С Н О : Вземане на решение за предоставяне за управление на общинските училища –
юридически лица на материалната база, която ползват; делегиране права на директорите на
училищата, музеите, сдружение „ Старинен Пловдив”, Градска художествена галерия и библиотека
„ Иван Вазов” да реализират собствени приходи
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА : Славчо Атанасов – Кмет на Община Пловдив
На основание чл. 2 1, ал.1, т. 8 от ЗМСМ А § 53 и § 3 1 от Преходните и заключителни разпоредби на
Закона за държавния бюджет за 20 1 0 г. и във връзка с чл. 1 0, ал. 4 и чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Закона за
народната просвета, чл. 9, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 25 от Закона за
обществените библиотеки, чл. 27, ал. 3, чл. 39, чл. 40, чл. 4 1, ал. 1 от Закона за културното
наследство, предвид фактическите основания в предложение с вх. № 1 0 ХІ – 88 от 06. 04. 20 1 0 г. и
изложените съображения в изказванията на общинските съветници, Общински съвет – Пловдив
РЕШИ:
1. Предоставя за управление на общинските училища (юридически лица) материалната база, която
ползват, съгласно Приложение № 1 .
Задължава третостепенните разпоредители с бюджетни кредити и директорите на училищата да
прехвърлят към 0 1 септември 20 1 0 г. материалната база в балансите на училищата – второстепенни
разпоредители с бюджетни кредити.
2. Считано от 0 1. 09. 20 1 0 г. възлага права на директорите на училищата, директорите на музеите,
директора на сдружение „ Старинен Пловдив”, директора на Градска художествена галерия и
директора на НБ „ Иван Вазов” да реализират собствени приходи.
3. Отдаването под наем на имоти – публична общинска собственост, предоставени безвъзмездно за
управление на юридическите лица по т. 1 и т. 2 се извършва от директорите на съответните
заведения, след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс. Процедурата по
провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс се открива с решение на директора
на съответното заведение като в конкурсната или тръжната комисия включи по един представител
от ППГОС, посочен от ръководствата им и нечленуващ в група общински съветник.
3. 1. Отдаването под наем за почасово или еднократно ползване на части от имоти по ал. 1, се
извършва без търг или конкурс, от директора на съответното заведение;
3. 2. Началният размер на наема по ал. 1 и ал. 2 не може да бъде по-нисък от определения в
Тарифата за началния размер на наема на помещения и терени, общинска собственост, приета с
Решение № 48, взето с Протокол № 7 от 27. 03. 2008 г.;
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3. 3. Договорът за наем с определения наемател се сключва от директора на съответното звено.
4. Задължава директорите на училищата, при отдаване под наем на стол, предоставен им за
управление по т. 1, преди откриване на процедура за отдаване под наем, да съгласуват конкурсните
условия със Зам.-кмета по социална политика на Община Пловдив, във връзка с диетичното и
диабетично хранене. Тези изисквания да бъдат включени като част от конкурсните условия.
5. Задължава директорите на училищата при наличие на действащи договори за наем, за които при
подписването им са спазени изискванията на ЗОС и Наредбата за реда за придобиване, управлени и
разпореждане с общинската собственост да предприемат действия по преподписване на договора,
като страна – наемодател бъде записано училището (ЮЛ) до изтичане срока на договора при
запазване на икономическите показатели, при които е подписан първоначално.
6. Задължава директорите на училищата при наличие на действащи договори за наем, за които при
подписването им не са спазени изискванията на ЗОС и Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинската собственост да предприемат действия по прекратяването
им, считано от 0 1 септември 20 1 0 г.
7. Задължава директор дирекция „ Финансова политика” да предприеме необходимите действия за
актуализация на бюджета на Община Пловдив.
8. Задължава Кмета на Община Пловдив да предприеме необходимите действия по осъществяване
на контрол за спазване на бюджетната дисциплина от училищата и културните институти чрез
извършване на вътрешен одит.
МОТИВИ : Настоящото решение се прие на основание чл. 2 1, ал.1, т. 8 от ЗМСМ А § 53 и § 3 1 от
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 20 1 0 г. и във връзка с
чл. 1 0, ал. 4 и чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Закона за народната просвета, чл. 9, ал. 1 от Закона за закрила и
развитие на културата, чл. 25 от Закона за обществените библиотеки, чл. 27, ал. 3, чл. 39, чл. 40, чл.
4 1, ал. 1 от Закона за културното наследство
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