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ПРАВИЛНИК ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И 
ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "СОЦИАЛНО 

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИ 
ОБЩИНА ПОПОВО" 

 

  

 

Публикувано на: 17.12.2021 г. 

 

 

 

 На заинтересованите лица се предоставя срок до 17.01.2021 г., за предложения и 
становища по настоящото предложение за Правилник за изменение на Правилник 
за организацията и дейността на Общинско предприятие "Социално 
предприятие за озеленяване и благоустройство при Община Попово" 
 

 

 

 Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в 

законоустановения 30-дневен срок от публикуване на настоящият проект за правилник на 

интернет страницата на Община Попово, се предоставя възможност на заинтересованите лица 

да направят своите предложения и становища в Център за административни услуги и 

информация – гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски” №1, e-mail: delovodstvo@popovo.bg,  

както и в Общински съвет Попово, гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски“ №1 – ет. 3, стая 

325, тел.: 0608 40032/40255 или на e-mail: apio@popovo.bg 
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ПРОЕКТ! 

 

Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на 

Общинско предприятие "Социално предприятие за озеленяване и 

благоустройство при Община Попово" 

 

§ 1. В Чл. 2. се правят следните изменения: 

1. В ал.1 думата "града" се заменя с думите "община Попово". 

2. В ал. 2, т. 1 думата "града" се заменя с думите "община Попово". 

3. В ал. 2, т.2 след думите "и коритата на реките" се добавят думите "на 

територията на община Попово" 

4. В ал.2 т. 3 думата "града" се заменя с думите "населените места в община 

Попово". 

5. Ал. 3 се отменя. 

6. В края на ал. 4, след думите "елементите на градското обзавеждане", се поставя 

запетая и се добавят думите "включително чешми, шадравани, водоскоци и др." 

§ 2. Чл. 5 се изменя така: 

"Чл. 5. /1/ Организационната структура и численият състав на общинското 

предприятие се утвърждава от Общински съвет – Попово, съгласно Приложение 

към настоящия правилник, а длъжностното разписание – от Кмета на Общината. 

/2/ Последващи изменения в организационната структура се утвърждават от 

Общински съвет – Попово по предложение на Кмета на Общината." 

 

Преходни и заключителни разпоредби 

 

§ 3. Правилникът за изменение на Правилник е приет с Решение №……… от 

…….. по протокол №………. На Общински съвет – Попово. 

§ 4. Правилникът се приема на основание чл. 3 от Правилник за организацията и 

дейността на Общинско предприятие "Социално предприятие за озеленяване и 

благоустройство при Община Попово", чл. 11, ал. 3 от ЗНА,  чл. 52, ал. 3 от 

Закона за общинската собственост и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА . 

§ 5. Правилникът за изменение на Правилник за организацията и дейността на 

Общинско предприятие "Социално предприятие за озеленяване и 

благоустройство при Община Попово" влизат в сила от деня на обнародването му 

на официалната интернет страница на община Попово. 
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МОТИВИ 

към предложението за Правилник за изменение на Правилник за 

организацията и дейността на Общинско предприятие "Социално 

предприятие за озеленяване и благоустройство при Община Попово" 
 

 

1. Причини, налагащи приемането на Правилника за изменение на 

Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие 

"Социално предприятие за озеленяване и благоустройство при Община 

Попово" 

 

 Предлаганото изменение на досега действащият Правилник за 

организацията и дейността на Общинско предприятие "Социално предприятие за 

озеленяване и благоустройство при Община Попово" е свързано идентифицирана 

необходимост от промени в  две основни насоки. 

 Измененията в чл. 2 от Раздел II на Правилника са свързани едновременно с 

разширяването на териториалния обхват на дейността на Социалното преприятие 

за озеленяване и благоустройство при община Попово и стесняването в 

предметния обхват на тази дейност. Разширяването на териториалния обхват на 

дейността е свързано с по-добро обезпечаване на качествено извършване на 

дейностите по чл. 2 от Правилника на територията на населените места в община 

Попово. Едновременно с това отпада задълженията на Социалното предприятие 

по извършване на ремонтни дейности и имоти общинска собственост. Тази 

дейност се осъществява от други структурни единици на общинска 

администрация. 

 Изменението на чл. 5 от раздел IV на Правилника е свързано с правно-

техническо несъвършенство в номерацията на алинеите му, като и към момента 

той се състои от текст на самия член и алинея 1, която е и единствена. С 

промяната се обособяват две алинеи, което води до прегледност на текста и 

улеснява цифреното означение на текстовете. Отделно от това при приемане на 

предложението ще се повиши оперативността при възникване на необходимост от 

изменение на структурата.  

    
 

 2. Цели, които се поставят с приемането на Правилника за изменение 

на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие 

"Социално предприятие за озеленяване и благоустройство при Община 

Попово" 
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 Целите на измененията са да се постигне по-добра обезпеченост на 

дейностите по хигиенизирането и подобряването на околната среда на 

територията на населените места на община Попово. С изменението ще се улесни 

вземането на оперативни решения във връзка с тези дейности, което е необходимо 

особено в случаите, при които е налице опасност за здравето и живота на 

гражданите или е необходима по-бърза реакция.  
 

 

 3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на 

Правилника за изменение на Правилник за организацията и дейността на 

Общинско предприятие "Социално предприятие за озеленяване и 

благоустройство при Община Попово" 

 

 Не са предвидени финансови и други средства за прилагане на Правилника 

за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общинско 

предприятие "Социално предприятие за озеленяване и благоустройство при 

Община Попово" 
 

 

 4. Очаквани резултати от приемане на Правилника за изменение на 

Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие 

"Социално предприятие за озеленяване и благоустройство при Община 

Попово" 

 

- Оптимизиране на работата на Общинско предприятие "Социално предприятие за 

озеленяване и благоустройство при Община Попово"; 

- по-добра обезпеченост на дейностите по хигиенизирането и подобряването на 

околната среда на територията на населените места на община Попово; 

- повишаване на оперативността при осъществяване на дейностите на Общинско 

предприятие "Социално предприятие за озеленяване и благоустройство при 

Община Попово". 

 

 5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз 

 

Предлаганият проект за Наредба е разработен в съответствие с европейското 

законодателство, Европейската харта за местно самоуправление и директивите на 

Европейската общност, свързани с тази материя. 

Европейското законодателство е изградено върху водещите принципи на 

откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните 

власти, което съответства на целите, поставени с предлаганата наредба.  
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