
ПРОЕКТ: 
 
 

 
      ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА 

УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 
„ЧИРАКМАН” ГРАД КАВАРНА 

 
    Приет с Решение № 264 по Протокол № 20 от 28.03.2017 г. на Общински съвет 

Каварна 

 
 

 

§ I.   Глава ІI „Предмет на дейност и организация“ 
се правят следните допълнения: 

1. В чл. 8, ал.2, се добавя и  „звено Автогарово  обслужване“; 

 

§ II. Глава III „Организационна структура и управление“ 
се правят следните допълнения и изменения: 

 

1. В чл.11,ал.1  се добавя  нова т.8 “звено Автогарово обслужване“; 

2. В чл.11,ал.2 цифрата „55“ се изменя на“ 59“ 

 

§ III.Приложение №2 „Структура и числен състав на Общинско предприятие 
„Чиракман“гр.Каварна“ се добавя „звено Автогарово обслужване“ и изречението 

„Обща численост:55“ се изменя  както следва: „Общата численост: 59“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МОТИВИ  

 

    към     за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на 

общинско предприятие  „Чиракман” град Каварна 

 

 Приет с Решение № 264 по Протокол № 20 от 28.03.2017 г. на Общински съвет 

Каварна 

 

Мотиви към проекта: 

Общинското предприятие е специализирано звено към Община Каварна, създадено с 

цел подпомагане на общината при осъществяване на дейностите по чл. 53 от Закона за 

общинската собственост. Правилника урежда дейността, структурата, числения състав 

и организацията на работа в Общинското предприятие „Чиракман” гр.Каварна.  

В предмета на дейност на ОП  освен благоустрояване, почистване, поддържане, ремонт, 

модернизация и реконструкция на улици, площади, паркинги, алеи, тротоари и други на 

територията на Община Каварна, предназначени за обществено ползване; почистване, 



поддръжка и ремонт на дъждоприемни шахти, оттоците и съоръженията на дъждовната 

канализация, общинска собственост; поддържане и ремонт на сгради, общинска 

собственост; поддържане на знаковото стопанство и пътната маркировка на 

територията на общината; поддържане на гробищните паркове на територията на 

Община Каварна; почистване на отпадъци, изхвърлени на неразрешени за това места, 

ликвидиране на незаконни сметища; сметосъбиране и сметоизвозване;снегопочистване 

и опесъчаване; други дейности, свързани с поддържане на чистотата и на 

инфраструктурата на територията на Община Каварна и териториите за обществено 

ползване  е включено  и предоставене на услуги на населението.  

Наличието на последното, не налага  оптимизация на предмета. т.к.при  посочването на 

услуги като общо понятие, не е необходима  конкретизация. 

За нормалната работа на ОП е необходимо да бъде оптимизирана само  структурата му. 

Оптимизацията в структурата му се състои в оптимизиране на звената на 

предприятието и длъжностите на щатните бройки. Като структурата се разширява с 

обособяване на ново звено „Автогарово обслужване“. А общия числен състав на ОП се 

увеличава  от 55 бр. на 59 бр. 

Звеното „Автогарово обслужване“ предоставя услуга, включваща преминаване през 

автогара, престой на автобус в автогара, предоставяне на право за продажба на билети. 

Общинското предприятие е съставна част  от Общината, което позволява  оптимално 

планиране на необходимите ресурси, както и контрол, върху разходите,количеството и 

качеството на изпълнение на услугите. Ако приоритета на Общината го 

налагат,Общинското предприятие може да работи дори на загуба,като тя се покрива от 

останалите бюджетни приходи с общо предназначение,за разлика от външен 

изпълнител/търговско дружество,който винаги в цената залагат планова печалба 

Общинското предприятие може да осигури непрекъснатост на предоставяне на 

услугата. Към момента няма регламентиран и работещ вариянт по предоставянето на 

тази услуга  от страна на общината, но има нужда  от предоставянето й.  

 

Мотиви за прилагане на чл.26, ал.4 предлож.2 от ЗНА: 

С цел ускоряване на процедурата по обособяване на новото звено „Автогарово 

обслужване“ към  Общинското предприятие и отпочване на функционирането му, при 

наличие на изключителен обществен интерес, и гарантиране на непрекъснатост на  

предоставената услугиа намаляване необходимостта от външно възлагане за 

извършването й, както и превенция за бъдещи финансови загуби на Община Каварна, 

на осн. на чл.26, ал.4 предлож.2 от ЗНА, съставителя на проекта счита, приемането на 

Проект за изменение и допълнение на   Правилника за устройството и дейността на 

общинско предприятие  за изключителен случай и определя 14/четиринадесет/ дневен 

срок на заинтересованите лица за внасяне на предложения и становища по проекта. 

 

Целите, които се поставят:  

С приемането на Проекта за изменение и допълнение на Правилника за устройството и 

дейността на общинско предприятие град Каварна се конкретизира предоставянето на 

услуги на населението, нормативно регламентирана в правилата за общинското 

предприятие. Урежда  се промяна на структурата, числения състав и организацията на 

работа на ОП. 

 

Очакван резултат от прилагането: 

Очакваните резултати  при промяна организационната структура  и числения състав са 

както следва: 

по- голяма ефективност при възникналата потребност от предоставяне на услугата; 



по- голям спектър на действие на Общинското предприятие по отношение на услугите 

за населението; 

по-голям контрол, върху разходите,количеството и качеството на изпълнение на 

услугата; 

непрекъснатост на предоставяне на услугата. 

 

Цялостната дейност на Общинското предприятие се определя  от решение на 

Общински съвет  и кмета на Общината. 

 

Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

Прилагането на  Проекта за изменение и допълнение  на  Правилник за устройството и 

дейността на общинско предприятие град Каварна  изисква финансови средства за 

покриване на разходите за РЗ и осигуровки  на заетите лица, както и за цялостна  

издръжка на дейността. 

Община Каварна счита,че всички тези разходи ще се покриват с приходите от  

дейността на Автогарата и услугите които тя предлага. 

 

Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз: 

Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на 

откритост,публичност и граждански контрол върху дейността на местните власт, което 

съответства на целите предлагани с настоящият проект. 

Проекта за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на 

общинско предприятие град Каварна е подзаконов нормативен акт, поради което 

съответствието му с правото на Европейския съюз е преопределено от  разпоредбите на 

Европейската харта за местно самоуправление,директивите на Европейската общност, 

свързани с тази материя. 

Предлаганите промени в Правилника не противоречат на норми от по висока йеархия и 

на европейското законодателство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

СТРУКТУРА 

и числен състав на Общинско предприятие „Чиракман“ гр. 

Каварна 

 
 

 

 

 

 

 
                                                                                             

                                                                                                                

                                                                                                   

 

 

 

 
 

 

 

Обща численост: 59 бр. 
 
 

Директор 
1 бр. 

Счетоводител-касиер 
1 бр. 

 

Домакин 
1 бр. 

 

Звено 

„Озеленяване“ 
20 бр. 

 

Звено  

„Чистота“ 

20 бр. 

 

Звено 

„Строителство“ 
10 бр. 

 

Шофьор 
2 бр. 

 

Звено „Автогарово 

обслужване“ 
4 бр. 

 


