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ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА  

от  
ИВАН  МИНКОВ  

Кмет  на  Община  Кочериново  

Относно:Предложение  за  изменение  и  допълнениена  Правилника  за  
устройството  и  дейността  на  Общинско  предприятие  „Чистота" към  Община  
Кочериново  

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО  ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ, 

Съгласно  чл.4, ал.1 от  действащия  Правилник  за  устройството  и  дейността  на  
Общинско  предприятие  „Чистота" към  Община  Кочериново, същото  е  създадено  с  
цел,осъществяване  на  дейности, свързани  с  благоустрояването, чистотата, 
изграждането  и  поддържането  на  общинската  инфраструктура  и  публичната  общинска  
собственост, управление  на  общинско  имущество  за  задоволяване  на  потребностите  на  
населението  и  за  осигуряване  изпълнението  на  общински  дейности. 

Общинското  предприятие  е  създадено  на  основание  Решение  №  56, взето  от  
Общински  съвет  — Община  Кочериново  с  Протокол  №  7 от  15 юни  2020 г. 

Причините  за  промяната  и  други  обстоятелства  са  изложени  подробно  в  
съответните  мотиви. На  обществеността  е  дадена  възможност  да  се  запознае  с  
предлаганите  изменения, като  доклада, мотивите  и  проекта  за  изменение  и  допълнение  
са  публикувани  на  Интернет  страницата  на  община  Кочериново . 



ВНАСЯ: 

Предвид  гореизложенотос  настоящатадокладна  Ви  предлагам  да  вземете  
следното  решение: 

На  основание  чл.21, ал.1, т.23 от  ЗМСМА, чл.21, ал.2, във  връзка  с  чл.27, ал.3 от  
ЗМСМА, чл.76, ал.3 от  АПК, чл,7, чл.15, ал.1 от  ЗНА, при  спазване  на  изискванията  на  
чл.26 и  чл.28 от  ЗНА, чл.51, ал.1 и  ал.2, чл.52, ал.3 и  ал.4 и  чл.53 от  Закона  за  
общинската  собственост, чл.79 от  АПК, във  връзка  с  чл.9 от  Правилника  за  
устройството  и  дейността  на  Общинско  предприятие  „Чистота" към  Община  
Кочериново  

РЕШИ:  

I.Общински  съвет- Община  Кочериново  изменя  и  допълва  правилника  
заустройството  и  дейността  на  Общинско  предприятие„Чистота" към  Община  
Кочериново, приет  с  Решение  №  56 на  Общински  съвет- община  Кочериново  с  
Протокол  №  7 от  15 юни  2020 г., както  следва: 

- В  чл.10, ал.1, т.9 се  променя  броя  на  работник  озеленяване  от  5 на  10; 
- В  чл.10, ал.1, т.12 се  променя  броя  на  общ  работник  от  2 на  10; 
- В  чл.10, ал.2 се  променя  численият  състав  на  предприятието  от  22 щатни  

бройки  на  35 щатни  бройки  
-В  чл.10 се  създава  нова  ал. 5 със  следното  съдържание  „ За  дейности  със  

сезонен  карактер  Кмеrьт  на  общината  може  да  утвърждава  допълнителен  числен  
състав, извън  утвърдените  щатни  бройки  в  чл.10, ал.2 по  реда  на  Кодекса  на  труда  по  
своя  инициатива  или  по  предложение  на  Директора  на  Общинско  предприятие  
„Чистота" 

- В  чл.10 се  създава  нова  ал.б  със  следното  съдържание  „ Наема  работници, 
извън  утвърдените  бройки  в  чл.l0,ал.2попрограми, утвърдени  по  Закона  за  насърчаване  
на  заетостта  и  сключен  договор  с  бюро  по  труда" 

Неразделна  част  от  настоящото  Решение  е:  

Правилник  за  устройството  и  дейността  на  Общинско  предприятие  „Чистота" 
към  Община  Кочериново  с  направените  изменения  и  допълнения. 

ИВИіИН  ►  :  

Кмет  на  Община  Кочериново  ' 
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