
На основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, изречение първо от Закона за 

нормативните актове (ЗНА) и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния 

кодекс, чрез публикуване на настоящия проект на нов Правилник за устройството и 

дейността на Общинско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство – 

Девин” на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от деня, 

следващ датата на публикуване, да направят предложения и изразят становища по 

проекта. 

Предложенията и становищата по проекта могат да бъдат депозирани в 

деловодството на Общинска администрация – Девин, гр. Девин, ул. Дружба № 1, 

както и на електронния адрес на общината: obshtina@devin.bg 

МОТИВИ 

към проект на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие 

”Благоустройство и комунално стопанство – Девин”  

1. Причини, които налагат приемането на нов Правилник за 

устройството и дейността на Общинско предприятие „Благоустройство и 

комунално стопанство – Девин”. 

Съгласно чл. 52 от Закона за общинската собственост, общинското 

предприятие е специализирано звено на общината за изпълнение на местни 

дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет. Общинското предприятие се 

създава, преобразува и закрива с решение на общинския съвет. Общинското 

предприятие осъществява дейността си въз основа на правилник, приет от 

общинския съвет. С правилника се определят предметът на дейност, структурата, 

управлението, числения състав и правата и задълженията на предприятието по 

отношение на предоставеното му общинско имущество. 

Действащият към настоящия момент Правилник за устройството и дейността 

на Общинско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство – Девин” е 

приет с Решение № 226 от 08.11.2013 г., изменен и допълнен с Решение №209 от 

28.11.2014 г. на Общински съвет – Девин. Правилникът е приет без да са спазени 

изискванията на чл. 26 ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, с което не е 

дадена възможност на заинтересованите лица да изразят своите становища по него. 

Начинът, по който е определен и приет, а в последствие променен численият състав 

на предприятието, също не отговаря на законовите разпоредби. Съгласно чл. 52, ал. 

4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), численият състав и структурата на 

предприятието се определят с неговия Правилник. Структурата и численият състав 

на Общинско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство – Девин” (ОП 

„БКС – Девин”) са приети с Решение № 19 от 14.02.2014 г. на Общински съвет – 

Девин, като Приложение № 1, изм. с Решение № 18 от 28.01.2016 г. на Общински 

съвет – Девин.  
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От друга страна, ОП „БКС – Девин” започва да функционира от 01.04.2014 г. с 

числен състав – 50 работници и служители. С одобрената нова структура по Решение 

№ 18 от 28.01.2016 г. на Общински съвет Девин, утвърденият общ брой, е 68. 

Промяната е мотивирана с необходимостта от допълнителни работници и 

специалисти, които да поддържат нововъведените в експлоатация обекти, в периода 

от 2014 г. до 2016 г., както и от констатацията, че през посочения период 

предприятието изпитва трудности да изпълнява в срок и обем възложените му 

дейности с първоначалния числен състав.  

Разходите на ОП „БКС – Девин” се финансират изцяло от собствени приходи 

на Община Девин и приходите от такса „Битови отпадъци”. Анализът на приходите и 

извършените разходи от предприятието за периода 2017 г. – 2019 г., както и 

прогнозните за 2020 г., очертават тенденция за ежегодно надхвърляне на разходите 

над приходите, което води до натрупване на нови задължения за разходи, в т.ч. 

просрочени. 

Предвид не доброто финансово състояние на общината, както и очертаващата 

се тенденция за неизпълнение на приходната част на Бюджет 2020 г., вследствие на 

настъпилата криза COVID-19, е необходимо да се предприемат мерки за намаляване 

на разходите от общината, включително и тези за общинското предприятие. За 

постигането на финансова стабилност на общината, в предложения проект за нов 

Правилник за устройството и дейността на ОП „БКС – Девин” се предвижда 

численият състав на предприятието да бъде намален от 68 на 52 бройки.  

Всичко това налага изготвянето и приемането на нов Правилник за 

устройството и дейността на ОП „БКС – Девин”, който да съответства и да не 

противоречи на нормативните актове от по-висока степен. С предложения проект на 

Правилника се урежда предмета на дейност, структурата, управлението, числения 

състав, начина на финансиране и материалната база на ОП „БКС – Девин”. 

2. Цели които се поставят. 

Приемането на нов Правилник за устройството и дейността на ОП „БКС – 

Девин” се налага, с цел регламентиране на общите положения, предмета на дейност, 

наименованието и седалището, управлението и представителството, структурата на 

предприятието, както и правата и задълженията на неговия директор и 

организацията на отчетността и контрола по отношение на дейността.  

Проектът има за цел: 

 Всички горепосочени отношения да бъдат нормативно уредени, с цел 

законосъобразно функциониране на предприятието.  

 Синхронизиране на Правилника с разпоредбите на нормативните 

актове от по-висока степен. 

 Актуализиране на дейностите, изпълнявани от ОП „БКС – Девин”. 

 Оптимизиране на структурата и числения състав на ОП „БКС – Девин”. 
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 Подобряване на дейността на предприятието и постигане на по-добра 

оперативност, ефективност и икономичност при извършваните дейности. 

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

уредба. 

Приемането на Правилника не е свързано с изразходване на допълнителни 

финансови средства от бюджета на общината, както и с допълнителни човешки 

ресурси.  

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако 

има такива. 

Определяне на ясни правила, по които ОП „БКС – Девин” да осъществява 

дейността си, спазвайки нормативно установените изисквания на Закона за 

общинската собственост, Закона за нормативните актове, Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Кодекса на труда и всички други 

нормативни актове от по-висока степен, имащи отношение към дейността на 

предприятието. 

Постигане на по-добра организация, ефективност и повишаване на 

ефикасността в работата на предприятието. 

Чрез заложената в проекта на нов Правилник за устройството и дейността на 

ОП „БКС – Девин” оптимизация на структурата и числения състав, се очаква 

намаляване на разходите за издръжка на предприятието. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.   

Предлаганият проект на Правилник за устройството и дейността на ОП „БКС – 

Девин”, е разработен в съответствие със законодателството на Република България и 

не противоречи на законодателството на Европейския съюз. 

Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са най-

концентрирано изразени в Европейската Харта за местното самоуправление и в 

Европейската Харта за регионално развитие. Те подчертават необходимостта от 

отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед 

на задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно 

местно самоуправление. 

Доколкото настоящият проект има за предмет приемане на подзаконов 

нормативен акт, който подлежи на издаване от общинския съвет като орган на 

местно самоуправление, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, то приложими са разпоредбите на 

„Европейската харта за местното самоуправление". 
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Проектът за Правилник за устройството и дейността на ОП БКС – Девин е 

съобразен с чл. 3, т. 1, във връзка с т. 2 и чл. 4 от Европейската харта за местното 

самоуправление. 

Вносител:  

 /П/ 

ЗДРАВКО ИВАНОВ 

Кмет на община Девин 

 


