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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГАБРОВО 

 
 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
 

от Таня Венкова Христова - Кмет на Община Габрово 
 

ОТНОСНО:  Изменение на Правилник за устройството и дейността на 
Общинско предприятие „Благоустрояване“ гр. Габрово – второ четене 

 
Уважаеми общински съветници, 
 

 Съгласно Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие 
„Благоустрояване“ приет с решение № 247 от 21.11.2013г. на Общински съвет Габрово,  
предметът на дейност на предприятието е поддържане чистотата на териториите за 
обществено ползване, включително зимно поддържане, снегопочистване и 
опесъчаване; събиране и транспортиране на битови отпадъци; депониране и 
обезвреждане на битови отпадъци в депо за битови отпадъци; текуща поддръжка и 
ремонт на техническата инфраструктура и други имоти – общинска собственост; 
подпомагане дейностите по организация и провеждане на общински мероприятия; 
извършване на възмездни услуги по транспортиране, депониране и обезвреждане на 
производствени отпадъци.  

През 2014г. беше въведен и утвърден като практика моделът на съвместно  
планиране на база известни и нови нужди, идентифицирани в сигнали на граждани и 
организации и съответно възлагане чрез седмичен план за работа на ОП 
„Благоустрояване“. Последното осигури гъвкавост и възможност за бърза реакция и 
своевременно извършване на строително-монтажни работи и други ремонти на 
техническата инфраструктура на територията на община Габрово, на оптимална цена и 
без да е необходимо изчакването, свързано с провеждане на обществени поръчки. Така 
на практика действията на Община Габрово чрез общинското предприятие са адекватни 
и в по-голяма степен отговарят на очакванията на обществеността. Най-често тези 
задачи представляват дребномащабни благоустройствени мероприятия, свързани с 
аварийни дейности по отвеждане на повърхностни води, почистване и ремонт на 
водостоци, направа и възстановяване на отводнителни канавки на територията на 
общината,  изграждане на стълбища и парапети,  подпорни стени, полагане на бордюри, 
изграждане и ремонт на  тротоари, контейнерни площадки, поддържане проводимостта 
на деретата и други. Само идентифицираните към момента нужди, свързани с 
безопасното движение на пешеходци в града показват необходимостта от ремонт на 
повече от 10000 квадратни метра тротоари с прилежащите им бордюри. Във връзка с 
изложеното е целесъобразно да се повиши капацитета на ОП „Благоустрояване“ за 
извършване на дребномащабни благоустройствени мероприятия, чрез  увеличаване на 
числеността на персонала със седем щатни бройки.  

С цел технологично обновяване и повишаване ефективността на дейностите, 
свързани с поддържане чистотата на публичните площи, през текущата година беше 
проведена обществена поръчка с предмет „Доставка на шест броя ръчноводими 
вакуумни сметосъбиращи машини“. Съгласно слючения договор за изпълнение на 
поръчката, доставката на машините предстои, като се очаква те да бъдат използавни 
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активно през цялата година. Последното ще позволи обслужване на равнинните райони 
на гр. Габрово и съответно разширяване на обхвата на площите, които се почистват 
ръчно.  За правилната, ефективна и безопасна употреба на машините е необходимо да 
бъде подбран и нает персонал с подходяша квалификация. Последното би могло да се 
осъществи чрез увеличаване на числеността на персонала със шест щатни бройки. 

През 2015г. на територията на цялата община ще бъде въведена система за 
събиране на битови отпадъци на два компонента – суха и мокра фракция. Така 
организирана, системата отговаря напълно на действащото законодателство и 
гарантира постигане на съвременните екологични норми. Последното е пряко свързано 
с разполагането на различни по вид и вместимост съдове на определените места, както 
и тяхното събиране, транспортиране и последваща обработка в два технологично 
различни потока. С цел ресурсно обезпечаване на дейността е целесъобразно 
увеличаване на числеността на персонала с девет щатни бройки и необходимата 
техническа осигуреност. 
  

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет - Габрово да вземе 
следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е: 

 
 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 3 и 4 от Закона за общинската 
собственост, Общински съвет - Габрово 

      
 

 Р Е Ш И: 
 

  
Приема на второ четене Изменение на Правилник за устройство и дейността на 

Общинско предприятие „Благоустрояване“ гр. Габрово, както следва: 
 
§ 1. Изменя ал. 2 на чл. 6 от Правилника на ОП „Благоусторяване“, като 

същия става както следва: 
 
Щатната численост на персонала е 137 бр. 
 
 
 

ТАНЯ ХРИСТОВА 
Кмет на Община Габрово 
 
 


