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МОТИВИ ОТНОСНО НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРИЕМАНЕ НА 

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО 

ПРЕДПРИЯТИЕ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ“ 
 
 

     1. Причини, които налагат приемането. 
 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. Директорът на общинското предприятие е второстепенен 
разпоредител с бюджет. Общинското предприятие няма за цел реализиране на печалба. 
То е съставна част от общината, което позволява оптимално планиране на ресурсите и 
непрекъснат оперативен контрол върху разходите, количеството и качеството на 
изпълнението. Обстоятелствата, които налагат приемане на Правилник за 
организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ 
са прокламирани 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 определи и 
организацията на работа на новосъздаденото предприятие. 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. 
 
При изработването на проекта за Правилник за организацията и дейността на 
общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ към Община Раковски са 
спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, 
съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. 

Принцип на необходимост – необходимо е приемането на Правилник за 
организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ 
към Община Раковски с оглед създаването на предприятието и спазване на 
законността. Чл. 52 ал. 3 от ЗОС недвусмислено насочва към приемането на правилник, 
който да определя предмета на дейност, структурата, управлението, численият състав 
и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му 
общинско имущество. 



Принцип на обоснованост – Създаването на ОП е необходимо с оглед 
подобряване на градската среда и по-добра превенция срещу природни бедствия, което 
включва и възстановителния процес след тях. Гръбнакът на общинското предприятие 
е Правилникът за организацията и дейността му. С приемането му ще се уредят 
законовите изисквания, без които то не може да функционира.  

Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и 
мотивите ще бъдат качени на официалния сайт на Община Раковски за становища и 
предложения от заинтересованите лица. 
            Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване с Отдел „Бюджет, 
финанси и счетоводство“, Отдел „Общинска собственост“, Правен отдел, Секретар и 
Главен счетоводител на Община Раковски. 
            Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – Приемането на 
Правилник за организацията и дейността на ОП става чрез решение на Общински 
съвет, както гласи закона според чл. 52, ал. 3 от ЗОС. Необходимостта от приемане на 
такова решение не е в противоречие с целта на закона и не лишава гражданите от 
техните права, а напротив – съответства с техните интереси, тъй като ще се постигне 
извършване на по-качествена работа по благоустройството и превенцията срещу 
природни бедствия, а всичко това ще бъде уредено в Правилника. 
 
            При изработването на проекта на Правилник за организацията и дейността на 
общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ към Община Раковски е спазен 
чл. 18а от ЗНА, както и разпоредбите по глави II и III от същия. 
            Извършена е частична предварителна оценка на въздействието след 
съгласуване между Отдел „Бюджет, финанси и счетоводство“, Отдел „Общинска 
собственост“, Правен отдел, Секретар и Главен счетоводител на Община Раковски. 
 

2. Цели, които се поставят. 
Цели се, чрез приемане на Правилника да се осигури на общинското 

предприятие оптимален числен състав и структура за ефективно и качествено 
извършване на своя предмет на дейност, както и ясно дефиниране на правата и 
задълженията  на ръководството и персонала зает в него. Цели се спазване на закона и 
започване работата по благоустройство от предприятието. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 
уредба: 

За приемането на Правилник за организацията и дейността на общинското 
предприятие не се изискват финансови средства. 

4. Очаквани резултати от прилагането:  
Очакванията от приемането на Правилник за организацията и дейността на 

Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“  към Община Раковски са 
свързани с поставените цели, а именно Предприятието в изпълнение на своите 
дейности, които ще бъдат посочени в Правилника, да подобри качеството на работа и 
да отстрани необходимостта по намиране на външни изпълнители и сключване на 
договори с тях, което неминуемо ще намали и разходите на общината и ще подобри 
оптималното планиране на необходимите ресурси. Като очаквани резултати се 
посочват и подобряване управлението на собствеността общинска собственост и 
разширяване общинските услуги, които са предпоставка за реализиране на общински 
приходи.  
 5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз 
 Настоящият проект на Правилник за организацията и дейността на Общинско 
предприятие „Благоустрояване и превенция“  към Община Раковски е подзаконов 
нормативен акт и съответстветства с правото на Европейския съюз, с което е 
обвързано действащото българско законодателство (Закона за общинската 
собственост), относимо към уредбата на тези обществени отношения. 
 
 


