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ПРОТОКОЛ 
 

 
Днес, 22.11.2016 г., се проведе среща между Отдел „Бюджет, финанси и 
счетоводство“, Отдел „Общинска собственост“, Правен отдел, Секретар и Главен 
счетоводител на Община Раковски. С 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. С оглед създаването на общинско предприятие „Благоустрояване и 
превенция“ към територията на Община Раковски на срещата се обсъди 
необходимостта от последващо приемане на Правилник за организацията и 
дейността му. Коментирана беше разпоредбата на ЗОС по чл. 52 ал. 3, която гласи, 
че общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на правилник, 
приет от Общински съвет.  
На първо място, се разгледа предметът на дейност и начинът, по който трябва да 
бъде формулиран и описан. Обсъдиха се различни термини като „паркова мебел“ 
и „градско обзавеждане“ и връзката им с основния предмет „благоустрояване и 
превенция“.  
Особено внимание се обърна на въпросите относно имуществото, което Общината 
ще предоставя на общинското предприятие и структурата на предприятието. 
Общинското предприятие няма собствено имущество. Според закона то е 
специализирано звено, второстепенен разпоредител с бюджет, което позволява 
оптимално планиране на необходимите ресурси и непрекъснат оперативен 
контрол върху разходите и работата му. Беше взето решение имуществото  и 
структурата на предприятието да бъдат описани в приложения 1 и 2 след 
заключителните разпоредби в Правилника.  
Изказани бяха мнения досежно необходимостта от назначаване на временен 
Директор на предприятието с оглед продължителното провеждане на конкурс за 
длъжността. Обсъди се и въпросът с отчетността и контрола на предприятието от 
страна на Общината. Наблегна се на това, че цялостната дейност на 
предприятието се определя от решенията на Общински съвет и кмета, за разлика 
от договорните отношения между общината и външните изпълнители. Това 
позволява гъвкавост, отговаряща на потребностите на населението и законовите 
разпоредби. Задължение на общината е да осигури нормална жизнена среда на 



населението, а Законът за общинската собственост ѝ предоставя правото да го 
направи по директен начин, чрез създаване на общинско предприятие и уреждане 
дейността му в Правилник. 
 
За целта единодушно бе обсъдено да се изготви проектът на Правилника за 
организацията и дейността на предприятието. 
 
 
 
 
 
 
Присъствали на срещата: 
 
 
Отдел „Бюджет, финанси и счетоводство“ -  Вера Кикова  /п/ 
 
Отдел „Общинска собственост“  -  Тони Донев   /п/ 
 
Правен отдел -  Мариета Димитрова    /п/ 
                                  
Главен счетоводител – Ана Маджарска     /п/ 
 
Секретар на Община Раковски    -  Ваня Пачова    /п/ 
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