
    МОТИВИ  

за приемане на изменение и допълнение на Правилника за организацията и 

дейността на Общинско предприятие „Чисто Дряново“ приет с решение на 

Общински съвет № 317 от 28.07.2017 г. (Протокол № 40) 

 

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове в законоустановения срок 

от 30 дни, Община Дряново чрез настоящото публикуване предоставя 

възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и 

становища по проекта за изменение и допълнение 

  

1. Причините,  които налагат изменението и допълнението на 

Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чисто 

Дряново“ се изразяват в допълване структурата и числения състав на персонала на 

Общинско предприятие „Чисто Дряново“, създадено с Решение № 317 от 28.07.2017 

г. на Общински съвет Дряново /Протокол №40/ и с предмет на дейност:  

 

- Организира и контролира сметосъбирането, сметоизвозването и депонирането 

на твърди битови отпадъци от населените места на Община Дряново; 

- Организира почистване на инфраструктурата и териториите за обществено 

ползване в населените места; 

- Контролира разделното събиране на отпадъци; 

- Извършва измиване на улични платна, площади, алеи, паркове и други 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване; 

- Ликвидиране на незаконни сметища, почистване на отпадъци, изхвърлени на 

неразрешените за това места; 

- Стопанисване на съдовете /общинска собственост/ за съхраняване на битови, 

строителни отпадъци и пепел вкл. поддръжка, ремонт, почистване и 

дезинфекция на съдовете за съхраняване на битови и строителни отпадъци; 

- Почистване на канали и септични ями. 

 

Поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване 

(почистване на инфраструктурата и териториите за обществено ползване в 

населените места) е дейност, с която се цели подобряване на жизнената среда и 

микроклимата в населените места на територията на Община Дряново. 

Поддържане (почистване) на териториите за обществено ползване включва 

следните дейности: 

- Ръчно метене на улични платна, тротоари, площади, алеи, паркове, детски 

площадки и други територии предназначени за обществено ползване; 

- Почистване на уличните платна, тротоари, стъпала, автобусни и жп спирки, 

регули, тревни площи; 

- Почистване на прораснала трева по регулите на уличните платна, по фугите 

на тротоарите. 

- Механизирано метене на улични платна и площади; 

- Механизирано миене на улични платна.  

 

 

Съгласно одобреният от Общински съвет - Дряново правилник за 

организацията на дейността на Общинско предприятие „Чисто Дряново“, структурата 

и числеността на предприятието е както следва: 

 

№ Длъжност Заети бройки 

1.  Директор 1 

2.  Счетоводител 1 

3.  Работник поддръжка 1 

4.  Шофьор 2 

5.  Общ работник 5 

 

В така приетата структура не са предвидени бройки покриващи дейността 

„Почистване на инфраструктурата и териториите за обществено ползване в 



населените места“. Налага се увеличение числеността на персонала с 5 бройки, на 

длъжност събирач отпадъци с длъжностни задължения - Почиства териториите за 

обществено ползване на територията на община Дряново, за 8 часов работен ден 

при 5 дневна работна седмица. 
 

2. Целите, които се поставят 

  Предлаганият проект е изготвен с цел организиране на възложената, съгласно 

Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чисто 

Дряново“, дейност  „Почистване на инфраструктурата и териториите за обществено 

ползване в населените места“.   
 

3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на 

новата уредба  

За прилагане на горепосочените изменения е необходимо разходването на 

допълнителни средства за работни заплати в размер на 45 720 лева, предвидени в 

приетата прогнозна план – сметка за разходите по събиране и депониране на битови 

отпадъци и почистване на местата предназначени за обществено ползване в Община 

Дряново за 2018 година. 

 

4. Очакваните резултати от прилагането, включително 

финансовите, ако има такива 

Прилагането на предлагания проект за изменение и допълнение на Правилника 

за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чисто Дряново“ цели 

обезпечаване изпълнението на дейността Поддържането на чистотата на 

териториите за обществено ползване (почистване на инфраструктурата и 

териториите за обществено ползване в населените места). 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

Предлаганите промени в Правилника за организацията и дейността на 

Общинско предприятие „Чисто Дряново“ са в съответствие с  разпоредбите и целите 

на националното и местно законодателство. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

6. Правно основание:  

Предлаганият проект за изменение и допълнение на Правилника за 

организацията и дейността на Общинско предприятие „Чисто Дряново“, е с правно 

основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, вр. чл.52, ал.3 и ал.4 от Закон за 

общинската собственост, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от АПК и чл. 11, 

ал. 3 и чл. 26 от ЗНА, във връзка с чл. 6, чл.8  от Правилника за организацията и 

дейността на Общинско предприятие „Чисто Дряново“. 

 
 

ПРОЕКТ за изменение и допълнение на Правилника за организацията и 

дейността на Общинско предприятие „Чисто Дряново“ приет с решение на 

Общински съвет № 317 от 28.07.2017 г. (Протокол № 40) 

 

1. Изменя чл. 8 от Правилника, както следва: 

 

Чл. 8. Численият състав на Организационно – управленската структура 

на предприятието е от 15 бройки. 

 

№ Длъжност  Заети бройки 

1 Директор 1 

2 Счетоводител 1 

3 Механик 1 

4 Шофьор 2 

5 Сметосъбирач 5 

6 Събирач отпадъци 5 

  

 


