
мотиви  

За  изменение  и  допълнение  на  правилника  за  устройството  и  

дейността  на  Общинско  предприятие  „Чистота" към  Община  

Кочериново  

Причини  за  промяната  на  Правилника   

От  своето  създаване  до  настоящия  момент  Общинско  предприятие  

„Чистота" към  Община  Кочериново  със  своята  дейност  доказва  ефективно  

изпълнение  на  заложените  му  в  предмета  дейности  за  общински  център  - 

гр. Кочериново, но  за  останалите  населени  места  в  общината  изпълнението  

на  посочените  дейности  се  затруднява, поради  недостатъчен  брой  на  

общите  работници  за  сметопочистване  и  поддръжка  на  общинската  пътна  

мрежа, и  работници  за  озеленяване . 

В  момента  е  налице  належащата  необходимост  от  наемане  на  по  
голям  брой  общи  работници, работници  за  озеленяване, като  и  на  
временки  сезонни  работници, и  наемане  при  възможност  на  работници  по  
програми  за  заетост. 

Целите, които  се  поставят  с  промяната, са:  

Целта  е  да  се  предприемат  бързи  и  адекватни  мерки  за  подобряване  
чистотата  на  всички  населени  места  на  територията  на  община  Кочериново  
и  засилване  контрола  по  поддържане  на  хигиената  и  зелените  площи  , 
както  и  снегопочистването, за  да  не  допуснем  застрашаване  на  
обществения  интерес, криза  с  отпадъците, рискове  за  здравето  на  
населението  и  сериозни  екологични  проблеми. 

Финансови  и  други  средства  за  прилагане  на  промяната   
ОП  „ Чистота" се  финансира  със  средства  от  бюджета  на  Община  

Кочериново  и  неговият  директор  е  второстепенен  разпоредител  с  
бюджетни  средства. Средствата  за  възнаграждения  на  допълнителния  брой  
работници  ще  бъдат  осигурени  от  местни  приходи. 

Очакваните  резултати, включително  финансовите  от  прилагането  
на  промяната   



Увеличаване  ефективността  на  работния  процес  и  подобряване  

качеството  на  извършваните  дейности  от  Общинско  предприятие  
„Чистота" към  Община  Кочериново  във  всички  населени  места. 

Подобрението  ще  доведе  до  намаляване  на  нерегламентираното  
изхвърляне  на  отпадъци, а  от  там  и  до  намаляване  на  средствата  за  
почистване  на  нерегламентирани  сметища  и  съответните  санкции  за  тях. 

Анализ  на  съответствието  с  правото  на  ЕС   

Предлаганото  изменение  и  допълнение  на  настоящия  Правилник  е  в  
съответствие  и  не  нарушава  основни  права  и  принципи  от  правото  на  
Европейския  съюз. Анализ  за  съответствие  с  правото  на  Европейския  съюз, 
както  и  общоприетата  юридическа  практика  показва, че  се  спазва  
общоприетия  правен  принцип  за  уреждане  на  въпроси  и  материя  от  орган  
на  местната  власт. Съгласно  Хартата  за  местно  самоуправление  местните  
общности  и  делегираните  от  тях  органи  в  правото  си  да  вземат  съответните  
решения, засягащи  въпроси  от  тяхната  компетентност. 

Промяната  ще  бъде  извършена  в  съответствие  с  правото  на  Евро- 
пейския  съюз, като  бъдат  спазени  изискванията  за  форма, мотиви, обсъж- 
дане  и  публикуване  на  нормативния  акт  или  промяната  в  него, като  така  се  
постига  разбираемост, прозрачност  и  публичност. 


