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ДОКЛАД 
От Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски 

 

Относно: Приемане	 на	 Правилник	 за	 организацията	 и	 дейността	 на	

общинско	предприятие	„Благоустрояване	и	превенция“	към	Община	Раковски 

 
Със свое Решение № 189, взето с Протокол № 12 от 31.08.2016г., изменено с 
Решение № 205, взето с Протокол № 13 от 28.09.2016г. Общински съвет – 
Раковски прие Наредба за създаване, управление и осъществяване на контрол на 
общински предприятия на територията на Община Раковски.                 
 Съгласно чл. 3, ал. 6 и ал. 7 от Наредбата във връзка с чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от 
ЗОС, след създаване на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ 
към Община Раковски, е необходимо организацията и дейността му да бъдат 
уредени в Правилник.  
             Според чл. 52 от 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 общински 
съвет. Дейността си осъществява въз основа на Правилник, приет от общински 
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. Обстоятелствата, които налагат 
приемане на Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие 
„Благоустрояване и превенция“ към Община Раковски са прокламирани в 
Наредбата за създаване, управление и осъществяване на контрол на общински 
предприятия на територията на Община Раковски в съответствие със Закон за 
общинската собственост. Чрез приемането на Правилника ще се уреди 
организацията на работа на създаденото ОП. Без приемането на Правилник, 
общинското предприятие не може да функционира, респ. общината ще продължи 
да възлага на външни изпълнители извършване на съответните дейности по 
благоустройство и превенция срещу бедствия, при което ще заплаща 
извършената работа. 
 
            Целта, която се преследва е създаденото общинско предприятие да бъде с 
оптимален числен състав и структура за ефективно и качествено извършване на 
своя предмет на дейност, като правата и задълженията на ръководството и 
персонала зает в него бъдат ясно дефинирани. Така ще се създадат условия за по - 
бърза реакция и контрол при изпълняваните дейности и ще се спази законността. 



За приемане на Правилник за организацията и деиността на Общинско 
предприятие „Благоустрояване и превенция“  към Община Раковски не се 
изискват финансови средства. 

Очакванията от приемането на Правилник за организацията и деиността на 
Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“  към Община Раковски са 
свързани с поставените цели, а именно Предприятието в изпълнение на своите 
деиности да подобри качеството на работа и да отстрани необходимостта по 
намиране на външни изпълнители и сключване на договори с тях за съответните 
деиности, което неминуемо ще намали и разходите на общината. Като очаквани 
резултати се посочват и подобряване управлението на собствеността общинска 
собственост и разширяване общинските услуги, които са предпоставка за 
реализиране на общински приходи.  
            Настоящият проект на Правилник за организацията и дейността на 
Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“  към Община Раковски е 
подзаконов нормативен акт и съответства с правото на Европейския съюз, с което 
е обвързано действащото българско законодателство (Закона за общинската 
собственост), относимо към уредбата на тези обществени отношения. 
             Частичната оценка на въздействието на проекта на подзаконовия 
нормативен акт е извършена съвместно от Отдел „Бюджет, финанси и 
счетоводство“, Отдел „Общинска собственост“, Правен отдел, Секретар и Главен 
счетоводител на Община Раковски. 
              

 
 

 
 

 
 
 

КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ: .........................................                                                           
ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ 
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