
 

М О Т И В И 

 

От инж. Пенка Ганева – Кмет на Община Хисаря 

 

към проект на Правилник за структурата и дейността на Общинско 

предприятие „Чистота, озеленяване, строителство и ремонт” /ОПЧОСР/  

към Община Хисаря 

 

(Съгласно изискванията на чл.28 ЗНА) 

 

І. Причини, налагащи приемането на Правилник за структурата и 

дейността на Общинско предприятие „Чистота, озеленяване, строителство и 

ремонт” /ОПЧОСР/  към Община Хисаря. 

 

 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. То се създава, 

преобразува и закрива с решение на общинския съвет. Общинското 

предприятие осъществява дейността си въз основа на правилник, приет от 

общинския съвет. С правилник се определят предметът на дейност, 

структурата, управлението, численият състав и правата и задълженията на 

предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество. 

С оглед сторени препоръки с одиторски доклад с вх.№ 93-00-

56/13.04.2016 год., Общински съвет – Хисаря е взел Решение № 30, съгласно 

протокол № 4 от заседание на общински съвет, проведено на 23.12.2019 г., 

за създаване на Общинско предприятие „Чистота, озеленяване, 

строителство и ремонт” /ОПЧОСР/ чрез преобразуване на структурата към 

общинска администрация. Заедно с това са определени и видовете дейности 

и функциите, които следва да осъществява новосъздаденото ОПЧОСР. С т. 

4 от същото решение е предвидено да се изработи правилник за дейността 

на общинското предприятие, който да бъде внесен в Общински съвет 

Хисаря за приемане, тъй като приемането на този правилник е елемент от 

сложния фактически състав по създаването и законосъобразното 

функциониране на всяко едно общинско предприятие.  

 Организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота, 

озеленяване, строителство и ремонт” /ОПЧОСР/ към Община Хисаря, 

съгласно императивната норма на чл. 52, ал.3 от Закона за общинската 

собственост, следва да бъдат уредени в Правилник. 

 

II. Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани 

резултати: 

 

Със създаването на Общинско предприятие „Чистота, озеленяване, 

строителство и ремонт” /ОПЧОСР/ към Община Хисаря, освен изпълнение 

на задължителната препоръка на доклад с вх.№ 93-00-56/13.04.2016 год., се 



цели постигане и на по-добра оперативност, ефективност и икономичност 

при извършване на възложените дейности.  

Приемането на Правилник за структурата и дейността на Общинско 

предприятие „Чистота, озеленяване, строителство и ремонт” /ОПЧОСР/  

към Община Хисаря се налага с цел окончателно 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 възложените дейности и 

изпълняваните функции.  

Всички горепосочени отношения е необходимо да бъдат нормативно 

уредени с цел законосъобразно функциониране на предприятието.  

 

 ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагането на 

новата уредба. 

 

Новосъздаденото Общинско предприятие „Чистота, озеленяване, 

строителство и ремонт” /ОПЧОСР/ към Община Хисаря ще се финансира 

със средства от бюджета на Община Хисаря и неговият директор ще бъде 

второстепенен разпоредител с бюджетни средства.  

Приемането на Правилника няма да е свързано с изразходване на 

допълнителни финансови средства от бюджета на общината, както и с 

допълнителни човешки ресурси. 

  

  ІV. Очаквани резултати. 

 

  Чрез създаването на Общинско предприятие „Чистота, озеленяване, 

строителство и ремонт” /ОПЧОСР/ към Община Хисаря ще бъде 

подсигурено изпълнението на широк кръг дейности по отношение на 

ремонта и поддръжката на общинско имущество от специализирана 

структура към общината, благоустройството, стопанисването на пазари, 

комуналното стопанство, опазването на околната среда и други. Това ще 

има положителен ефект, тъй като ще се намали необходимостта от външно 

възлагане за извършването н всички тези дейности.  

Приемането и прилагането на Правилника ще доведе до ефективност 

и осъществяването на законосъобразна дейност на Общинско предприятие 

„Чистота, озеленяване, строителство и ремонт” /ОПЧОСР/ към Община 

Хисаря. 

  

 V. Анализ на съответствие с правото 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 настоящия проект има за предмет приемане на подзаконов 

нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2, от 

ЗМСМА от Общински съвет като орган на местно самоуправление, то 

приложими са разпоредбите на „Европейската харта за местното 

самоуправление".  

Правилникът за структурата и дейността на Общинско предприятие 

„Чистота, озеленяване, строителство и ремонт” /ОПЧОСР/  към Община 

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

за местното самоуправление. 

 

Причини за определяне на 14-дневен срок за обществени 

консултации: чл.26, ал.4, изр. второ от ЗНА предвижда „При изключителни 

случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, 

съставителя на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 

дни". В конкретния случай, предоставеният срок е 14-дневен, поради 

необходимостта от оптимизация на работния процес чрез създаване на ново 

общинско предприятие, което ще извършва дейности от висока обществена 

значимост, като дейностите и функциите, които изпълнява общинското 

предприятие са с висока степен на неотложност. Следва да се обърне 

внимание, че на Общинското предприятие „Чистота, озеленяване, 

строителство и ремонт” /ОПЧОСР/  към Община Хисаря са възложени и 

функции по опазване на околната среда и комуналното стопанство, които са 

от съществено значение за гарантиране на нормални и здравословни  

условия на живот на жителите на Община Хисаря. 

Предвид горното, На заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, 

считано от 03.02.2020 г.  за предложения и становища, които могат да бъдат 

депозирани на адрес гр. Хисаря, бул. Генерал Гурко No 14 – деловодство, 

както и на е-mаil адрес: obhisar@hisar.bg. 

 

Проектът на Правилникът за структурата и дейността на Общинско 

предприятие „Чистота, озеленяване, строителство и ремонт” /ОПЧОСР/  към 

Община Хисаря е публикуван на официалната интернет страницата на 

община Хисаря в секция „Общински съвет”, подсекция „Проекто-наредби”. 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА 

КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ 

 

mailto:obhisar@hisar.bg

