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УВЕДОМЛЕНИЕ 

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  

чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Общински съвет - Кубрат 

 

УВЕДОМЯВА 

 

за изготвен е проект на документ за изменение на Правилника за устройството, 

организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота и БКС” гр. Кубрат в 

община Кубрат 

           Предложения и становища могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински 

съвет – гр. Кубрат или на e-mail: office@obskubrat.bg до 30 - дни от датата на публикуване - 

21.10.2022 г. в сайта на Общински съвет – гр. Кубрат. 

1. Причини, налагащи изменение на Правилника за устройството, 

организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота и БКС” гр. Кубрат в 

община Кубрат: 

 В Глава шеста от Закона за общинската собственост е регламентирана възможност на 

общината да осъществява някои дейности самостоятелно, като за целта създаде общинско 

предприятие. Общинското предприятие е специализирано звено на община Кубрат за 

управление на общинско имущество за задоволяване на потребностите на населението и за 

осигуряване изпълнението на общинските дейности. Същото се създава, преобразува и 

закрива с решение на общинския съвет. За осъществяване на дейността е необходим 

правилник, който се приема от общинския съвет.  

С Решение № 415 от 22.05.2018 г. на Общински съвет - Кубрат бе създадено 

Общинско предприятие „Чистота” гр. Кубрат със седалище и адрес на управление гр. 

Кубрат, ул. „Княз Борис I” № 1 и предмет на дейност събиране на битовите отпадъци и 

транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им. През 2020 година със 

свое Решение № 38 от 29.01.2020 година Общински съвет - Кубрат преобразува Общинско 

предприятие „Чистота ” гр. Кубрат в  Общинско предприятие „Чистота и БКС” гр. Кубрат, 

като разшири обхвата на дейността на общинското предприятие и включи допълнително 

дейности по почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване, включително 
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снегопочистване, дейности по озеленяване и благоустрояване и комунални дейности, и прие 

нов правилник за устройството, организацията и дейността на общинското предприятие, в 

сила от 01.01.2020 година. Кметът на Община Кубрат предлага да се увеличи числеността на 

персонала на общинското предприятие, като допълнително се включат щатни бройки за 

монтьори, хигиенисти, чистачи и общи работници, което от своя страна ще допринесе за по-

ефективното функциониране на ОП „Чистота и БКС“ гр. Кубрат. За целта е необходимо да се 

промени настоящият  Правилник за устройството, организацията и дейността на Общинско 

предприятие „Чистота и БКС” гр. Кубрат в община Кубрат. 

2. Целите, които се поставят:  

По-ефективното функциониране на ОП „Чистота и БКС“ гр. Кубрат.          

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

Проектът за изменение на Правилника за устройството, организацията и дейността на 

Общинско предприятие „Чистота и БКС” гр. Кубрат в община Кубрат не изисква 

допълнителни средства за настоящата бюджетна година. 

 4. Очаквани резултати: 

 Подобряване на дейностите, свързани със събиране на битовите отпадъци и 

транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им,  почистване на 

уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, 

предназначени за обществено ползване, включително снегопочистване, дейности по 

озеленяване и благоустрояване и комунални дейности, и прие нов правилник за 

устройството, организацията и дейността на общинското предприятие. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Проектът за изменение 

на Правилника за устройството, организацията и дейността на Общинско предприятие 

„Чистота и БКС” гр. Кубрат в община Кубрат е съобразена с актовете на правото на 

Европейския съюз. 
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