
 

        М О Т И В И 

към проект на Правилник за устройството, организацията и дейността на общинско 

предприятие „Чистота“ към Община Исперих   

 

На основание с чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от 

публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Исперих 

приема предложения и становища относно Проекта на Правилник за устройството, 

организацията и дейността на общинско предприятие „Чистота“ към Община Исперих на e-

mail: isperih@isperih.bg или в Центъра за административно обслужване на Община Исперих 

на адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ №70. 

          

На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните 

Мотиви относно Проекта на Правилник за устройството, организацията и дейността на 

общинско предприятие „Чистота“ към Община Исперих  

       

1. Причини, които налагат приемането: 

Сметосъбирането и сметоизвозването на твърди битови отпадъци на територията на 

община Исперих се извършва чрез възлагане на външен изпълнител по реда на Закона за 

обществените поръчки, докато почистването на нерегламентирани сметища и поддържане на 

чистота на местата за обществено ползване се осъществява чрез работници, назначени по 

различни програми организирани от служителите в Дейност «Чистота». С въведените 

отчисления по реда на Закона за управление на отпадъците разходите по управление на 

отпадъците нарастват всяка година, поради което сме принудени да търсим по икономически 

изгодни решения по управление на отпадъците. 

Законът за общинската собственост дава широки възможности на общините за 

осъществяване на самостоятелна стопанска дейност чрез общински предприятия, създадени 

по реда на закона.  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 или от извънбюджетни сметки и фондове. То се 

създава, преобразува и закрива с решение на общинския съвет, осъществява дейността си въз 

основа на правилник, приет от общинския съвет, с който се определят предметът на дейност, 

структурата , управлението, правата и задълженията на предприятието по отношение на 

предоставеното му общинско имущество. Общинското предприятие е второстепенен 

разпоредител с бюджетни кредити. 

Общинско предприятие „Чистота“ град Исперих не е самостоятелно юридическо лице 

по смисъла на Търговския закон, а е форма за самостоятелно извършване на стопанска 

дейност от общината, която се финансира от бюджета й, респективно от „такса битови 

отпадъци“. Необходимите средства се одобряват от общинския съвет ежегодно.  

2. Целите, които се поставят: 

Съгласно Закона за общинската собственост, общинските предприятия се създават за 

изпълнение на общински дейности, от които общината не генерира печалба. Тези идейности 

се извършват в обществен интерес, с цел осигуряване на нормални условия на живот и 

опазване на околната среда и здравето на хората. Необходимостта от тях не е с оглед 

получаване на икономическа изгода, а е в резултат на изпълнение на законовите задължения 

на Община Исперих, за поддържане на чистотата и управление на отпадъците. При създаване 

на общинско предприятие, механизмът по събиране и постъпване на такса битови отпадъци в 

общинския бюджет няма да се променя. Не се предвижда новото предприятие да събира 

такси и да има други приходи, освен определената в бюджета на общината издръжка. 
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Община Исперих, като местен орган на самоуправление, ще продължи да събира и управлява 

приходите от такса битови отпадъци, т.е. същите няма да постъпват директно в 

предприятието. 

 

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

Прилагането на новата уредба няма да е свързано с изразходване на допълнителни 

финансови средства от бюджета на общината. 

4. Очаквани резултати от прилагането: 

Икономически по-изгодно решение за управление на отпадъците. 

Осигуряване на нормални условия на живот и опазване на околната среда и здравето 

на хората. 

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз: 

Предлагания проект на Правилник за устройството, организацията и дейността на 

общинско предприятие „Чистота“ към Община Исперих е в съответствие с разпоредбите на 

Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, 

свързани с тази материя. 

 

Предвид изложените мотиви, предложението за Правилник за устройството, 

организацията и дейността на общинско предприятие „Чистота“ към Община Исперих е 

както следва: 

 

 

 

 

 


