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Приложение №1 

 

ПРАВИЛНИК 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТОНА  

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ„ЧИСТОТА - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ” 

 

Глава I 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 Чл.1. С настоящия правилник се урежда статута, предмета на дейност, функциите, 

структурата, числения състав, имуществото, организацията и управлението на Общинско 

предприятие „Чистота - Полски Тръмбеш”. 

 
Глава II 

СТАТУТ 

 

Чл.2. 1 Общинско предприятие „Чистота - Полски Тръмбеш” е специализирано звено 

към Община Полски Тръмбеш и се създава, преобразува и закрива с решение на Общински 

съвет Полски Тръмбеш; 

2. Осъществява дейността си от името на Община Полски Тръмбеш в рамките на 

предоставените му правомощия; 

 

 
      Глава III 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 
 

  Чл.3. ОП "Чистота - Полски Тръмбеш" има за предмет на дейност: 

1. Организиране на дейността по събиране, извозване и обезвреждане в депа и други 

съоръжения, на битови отпадъци на територията на Община Полски Тръмбеш; 

2. Почистване и поддържане на улични платна, площади, алеи, парковете и други 

територии в Общината, предназначени за обществено ползване; 

3. Предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или 

създаването на незаконни сметища; 

4. Почистване и поддържане на дъждоприемните шахти в град Полски Тръмбеш; 

5. Озеленяване: поддръжка на паркове и градини и други зелени и цветни площи, 

поддръжка на дървесна и храстовидна растителност и залесяване в населени места 

и извън тях; 

6. /Изм.Р№85/25.02.2016г./ Подготовка и организация на зимно поддържане на 

общинската пътна и улична мрежа. Доставяне и депониране на инертни материали, 

опесъчаване на общинската пътна и улична мрежа и обработка с химични вещества 

7. /Изм.Р№85/25.02.2016г./ Организиране, контрол и управление на програми за 

осигуряване на заетост към Община Полски Тръмбеш, свързани с чистота, озеленяване, 

подръжка на паркове, градини и други зелени площи. 

8. /Нова Р№85/25.02.2016г./ Организиране на дейности, определени в Наредбата за 

гробищните паркове на територията на Община Полски Тръмбеш, за град Полски Тръмбеш.” 

 

Глава IV 

ФИНАНСИРАНЕ И ИМУЩЕСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

 

Чл.4. Общинско предприятие „Чистота – Полски Тръмбеш  е второстепенен разпоредител с 

бюджетни кредити и се финансира чрез предоставяне на субсидия от бюджета на Община 

Полски Тръмбеш. 

Чл.5. ОП „Чистота – Полски Тръмбеш води счетоводна отчетност, в съответствие с 

утвърдената счетоводна политика и другите вътрешни актове на Община Полски Тръмбеш.  
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Чл.6. Община Полски Тръмбеш предоставя за управление от ОП” Чистота – Полски 

Тръмбеш“, дълготрайни материални активи и стоково-материални ценности съобразно 

необходимостта. 

 

 

 

Глава V 

СТРУКТУРА, ЧИСЛЕН СЪСТАВ И УПРАВЛЕНИЕ 

 

Чл.7. Общински съвет Полски Тръмбеш в съответствие с предоставените му права и 

компетенции утвърждава: 

 /1/ Правилник за организацията и управлението на ОП”Чистота – Полски Тръмбеш”; 

 /2/ Числен състав и средства за възнаграждения на персонала на ОП”Чистота – 

Полски Тръмбеш”; 

Чл.8. Кметът на Община Полски Тръмбеш утвърждава: 

 1/ Вътрешни правила за организацията на работната заплата; 

 2/ Правилник за вътрешния ред на предприятието; 

Чл.9 Директорът на ОП „Чистота – Полски Тръмбеш” се назначава и освобождава от 

Кмета на Община Полски Тръмбеш. 

Чл.10. Директорът на ОП „Чистота – Полски Тръмбеш”: 

 1/ Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на предприятието и го 

представлява пред съдилищата, фирми и други държавни и обществени организации. 

 2/ Предлага за утвърждаване от Кмета на общината длъжностно щатно разписание. 

 3/Утвърждава длъжностни характеристики за правата и задълженията на служителите 

и работниците от предприятието; 

 4/ Назначава и освобождава от длъжност служителите и работниците в предприятието 

и сключва индивидуални трудови договори. Контролира спазването на трудовата 

дисциплина, Правилника за вътрешния ред и налага предвидените от Кодекса на труда 

дисциплинарни наказания; 

 5/ Разработва проекти на вътрешно – нормативни документи и предложения за 

усъвършенстване на дейността на предприятието и ги представя за утвърждаване от Кмета на 

общината и Общинския съвет; 

 6/ Директорът и счетоводителя отговарят за финансовата дейност и имуществото на 

предприятието. 

 7/ По указание на Кмета на общината внася периодична подробна информация за 

дейността на ОП. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 §1. Настоящият Правилник е изготвен на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА и чл.52, 

ал.2 от ЗОС. 

 §2. За нарушения по този Правилник се търси отговорност по ЗАНН, ЗМСМА и други 

нормативни актове. 

 §3. Контролът по прилагането на настоящия правилник се осъществява от кмета на 

община Полски Тръмбеш или от упълномощено от него лице. 

 §4. Настоящият правилник е приет на заседание на Общински съвет Полски Тръмбеш 

с Решение №423/28.11.2013г., Изм.Р№85/25.02.2016г. 

 

 

 

 

Маринета Йорданова 

Председател на Общински съвет   

Полски Тръмбеш 


