
 

 

 

ОБЩИНА ГАБРОВО 

      Габрово, 5300, пл.Възраждане 3, тел: 066 818 400, факс: 066 809 371, www.gabrovo.bg 

ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
Г А Б Р О В О 
 
 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
 

от Таня Венкова Христова - Кмет на Община Габрово, 
 
 

ОТНОСНО:  Промяна правилник за устройство и дейността на Общинско 
предприятие „Благоустрояване“ гр.  Габрово – първо четене 

 
Уважаеми общински съветници, 

 С Ваше решение № 202 от 31.10.2013 е създадено ОП „Благоустрояване“. 
Предметът на дейност на общинското предприятие 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. Така определен предмета на дейност е 
обширен, а  характерът на част от дейностите е сезонен или тясно свързан с 
климатичните и атмосферни условия, които не винаги са предвидими, макар и 
повтаряеми. Характерът на дейностите, възложени за извършване от ОП 
„Благоустрояване“ е променлив и оптималното използване на човешкия ресурс, 
предполага управляващият предприятието да има оперативна самостоятелност при 
определяне на задълженията на служителите, както и при трансформирането на една 
длъжност в друга или преместването на едни служител от едно структурно звено в 
друго.   
 Съгласно Закона за общинската собственост правомощие на Общински съвет е 
определянето на структурата на общинското предприятие, както и численият състав на 
предприятието. От друга страна ОП се управлява от директор, на който са 
предоставени редица правомощия, сред които е сключване, изменение и прекратяване 
на трудови договори, утвърждаване на длъжностните характеристики, както и 
задължение за организиране и контрол на финансово-счетоводната дисциплина и 
ефективно използване на финансовите и материалните активи. За осъществяването на 
тези задължения е необходимо директорът да разполага с възможност за по-голяма 
оперативност при използване на човешкия ресурс. 

Във връзка с направеното изложение, предлагам Общински съвет гр. Габрово да 
вземе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 53, ал. 3 от Закона за общинската 
собственост, 

 



 

 

 

ОБЩИНА ГАБРОВО 

      Габрово, 5300, пл.Възраждане 3, тел: 066 818 400, факс: 066 809 371, www.gabrovo.bg 

Р Е Ш И: 
 
 Приема на първо четене Изменение на  правилник за устройство и дейността на 
Общинско предприятие „Благоустрояване“ гр.  Габрово, както следва: 
 
 1. Изменя ал. 1 на чл. 6 по следния начин: 

Било: 
 Структурата на общинското предприятие „Благоустрояване“ е както следва: 
  

№ по 
ред 

Длъжност/отдел Щатни бройки 

1. Директор 1 
2. Заместник директор 1 
3. Отдел „Финанси и счетоводство“ 2 
4.  Отдел „Човешки ресурси“ 4 
5.  Отдел „Транспорт и механизация“ 12 
6.  Отдел „Събиране и транспортиране на отпадъци, 

обществена численост и депо за отпадъци“ 
84 

7. Отдел „Строителство“ 6 
8. Отдел „Бензиностанция“ 5 
Щатна численост 115 

 
Става: 
Структурата на общинското предприятие „Благоустрояване“ е: 
1. Директор; 
2. Заместник директор; 
3. Заместник директор; 
4. Отдел администрация, 
5. Отдел събиране и транспортиране на отпадъци и обществена чистота 
6. Отдел строителство  
7. Отдел транспорт и механизация. 
  

 
 
ТАНЯ ХРИСТОВА 
Кмет на Община Габрово 
 
 


