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Всяка Община е длъжна да предоставя нормативно определени услуги в 

интерес на местната общност, за да осигури нормална жизнена среда за 

населението. Предоставянето на тези услуги може да се осъществява директно 

от Общината чрез общински предприятия по смисъла на Закона за общинска 

собственост или чрез възлагане изпълнението им на търговски дружества по 

реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/. 

Общинското предприятие като организационна форма на дейност на 

Общината  има предимства пред търговско дружество по отношение на 

постигане по-добра оперативност, ефективност и икономичност на работата, 

както следва:  

 общинското предприятие за разлика от търговското дружество няма за 

цел реализация на печалба. Това следва от целите и естеството на 

дейностите, за осъществяването на които се създава предприятието. 

 Това, че общинското предприятие е съставна част от общината /не е 

юридическо лице, няма собствено имущество, а е специализирано 

звено, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити/ позволява 

най-оптимално планиране на необходимите ресурси, включително и 

инвестиционни за изпълнение на дейността, непрекъснат оперативен 

контрол върху разходите, количеството и качеството на изпълнение. 

 цялостната дейност на предприятието се определя от решенията на 

Общински съвет и кмета, за разлика от непроменяемите договорни 

отношения след процедура по ЗОП с външен изпълнител /търговско 

дружество/. Това позволява гъвкавост, отговаряща на потребностите 

на населението. 

 ако приоритетите на общината го налагат, общинското предприятие 

може да работи дори на загуба, като тя се покрива от останалите 

бюджетни приходи с общо предназначение, за разлика от външен 

изпълнител /търговско дружество/, който винаги в цената залага 

планова печалба. 

 чрез общинското предприятие се осигурява непрекъсваемост на 

предоставяне на услугите, което не е гарантирано при провеждане на 

процедурите по ЗОП. 

 

Във връзка с гореизложеното, Община Габрово възнамерява да внесе 

предложение до Общински съвет Габрово за създаване на ОП ”Благоустрояване”  

със следния проект на Правилник за организация и дейност: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект 

 
 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО 

ПРЕДПРИЯТИЕ “БЛАГОУСТРОЯВАНЕ”  

 

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.1. Настоящия Правилник, урежда дейността, структурата, 

управлението, числения състав, правата и задълженията на Общинско 

предприятие “Благоустрояване”. 

Чл.2. (1) Общинско предприятие “Благоустрояване” е специализирано 

звено на Община Габрово, по смисъла на Глава шеста от Закона за общинската 

собственост. 

 (2) Общинско предприятие “Благоустрояване” е второстепенен 

разпоредител с бюджетни кредити и няма статут на юридическо лице.  

 (3) Общинско предприятие “Благоустрояване” се създава за неопределен 

срок.  

 

II. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС  НА УПРАВЛЕНИЕ 

Чл.3. Общинското предприятие е с наименование “Благоустрояване”. 

Чл.4. Седалището и адреса на управление на предприятието е гр. Габрово, 

бул. “Трети март” №53. 

 

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ  

Чл. 5. Общинското предприятие е с предмет на дейност:  

1. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, 

включително зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване 

2. събиране и  транспортиране на битови отпадъци 

3. депониране и обезвреждане на битови отпадъци в депо за битови 

отпадъци 

4. текуща поддръжка и ремонт на техническата инфраструктура и други 

имоти – общинска собственост 

5. подпомагане дейностите по организацията и провеждането на общински 

мероприятия; 

6. извършване на възмездни услуги за транспортиране,депониране и 

обезвреждане на производствени отпадъци 

 

IV. СТРУКТУРА, ЧИСЛЕН СЪСТАВ И УПРАВЛЕНИЕ 

Чл. 6. (1) Структурата на общинско предприятие “Благоустрояване” е 

както следва: 

 



№ по 

ред 

Длъжност/отдели 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 чисота и депо за 

отпадъци” 

84 

7. Отдел „Строителство“ 6 

8. Отдел „Бензиностанция“ 5 

Щатна численост 115 

 

(2) Щатната численост  на персонала е 115 бр. 

(3) При необходимост, свързана със зимното поддържане на териториите 

за обществено ползване, директора може да наема за не повече от 5 /пет/ месеца 

до 35 /тридесет и пет/ сезонни работници. 

Чл.7. Общинското предприятие се управлява от директор, назначен от 

кмета на Община Габрово. 

Чл.8. Директорът на общинско предприятие “Благоустрояване”: 

1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на общинското 

предприятие при спазване изискванията на действащото 

законодателство и приетите от Общински съвет – Габрово наредби, 

свързани с дейността на общинското предприятие; 

2. представлява общинското предприятие пред компетентните органи и 

пред трети лица; 

3. изготвя проект на план-сметки за разходи във връзка с определяне 

размерът на такса „битови отпадъци” за съответната година 

4. представя в Общината изискваните справки, отчети и друга 

информация свързана с дейността на общинското предприятие; 

5. изпълнява всички задължения на второстепенен разпоредител с 

бюджетни кредити; 

6. организира контрола върху финансово-счетоводната дисциплина и 

ефективното използване на финансовите и материални активи; 

7. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на работещите в 

предприятието, утвърждава длъжностните им характеристики, 

съгласно утвърдената структура и численост на персонала на 

общинското предприятие при спазване изискванията на Кодекса на 

труда и други действащи нормативни документи; 

8. подготвя документация за обществени поръчки свързани с дейността 

на предприятието; 

9. осъществява общо ръководство и контрол при управлението на 

предоставеното на предприятието имущество. 

 

 



V. ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

Чл.9. Предприятието се финансира от бюджета на Община Габрово в 

рамките на утвърдения за съответната година бюджет. Всички приходи и 

разходи се отчитат по Единната бюджетна класификация. 

 Чл.10. Предприятието съставя месечни, тримесечни и годишни отчети за 

изпълнение на бюджета, както и всички останали отчетни форми и документи, 

изискващи се от първостепенния разпоредител – Община Габрово. 

VI. ПРЕДОСТАВЕНО ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО 

 Чл. 11. За изпълнение дейностите на ОП ”Благоустрояване”  се предоставя 

за управление движимо и недвижимо имущество, посочено в Приложения №1 и 

№2 към Правилника. 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. (1) Настоящият правилник се приема на основание чл.52, ал.3 от 

Закона за Общинската собственост.  

(2) Настоящият правилник е приет с решение №........./............2013 г. и 

влиза в сила от 01.01.2014 г. 

§2. За неуредени в този Правилник въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство в Република България, в това число и актовете на 

органите на местно самоуправление на територията на Община Габрово. 

 

 

 

 
  


