ПРАВИЛНИК
за устройството  и дейността на общинско предприятие
"Благоустрояване и озеленяване" -гр. Свиленград

І.Общи разпоредби

Чл.1.Този правилник урежда дейността, структурата и числеността на Общинско предприятие „Благоустрояване и озеленяване”, гр.Свиленград .
Чл. 2./1/ Общинско предприятие „Благоустрояване и озеленяване” е създадено с решение  №494/13.12.2005г. на Общински съвет-Свиленград като специализирано звено на Общината,  което осъществява дейности, свързани с благоустройството, 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.
/2/ Общинско предприятие „Благоустрояване и озеленяване” няма статут на юридическо лице.
/3/ Общинско предприятие „Благоустрояване и озеленяване” е създадено за неопределен срок.
Чл.3.Общинско предприятие „Благоустрояване и озеленяване” е второстепенен разпоредител с бюджетни средства от бюджета на Община Свиленград.
Чл.4. Общинско предприятие "Благоустрояване и озеленяване" има седалище и адрес:
гр. Свиленград, бул. "България" № 198.

ІІ.Предмет на дейност

Чл. 5. /1/Общинско предприятие "Благоустрояване и озеленяване" гр.Свиленград изпълнява общински дейности в следните направления:
1.Ремонт, поддържане и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура общинска собственост.
1.1.Изграждане, ремонт и поддържане  на уличната мрежа
1.2.Строителни и ремонтни работи на обекти общинска собственост
1.3.Осветление на улици и площади

2.Озеленяване
2.1.Поддържане на зелените площи, цветните фигури, насаждания по улиците, паркове и гробищни терени, както и създаването и поддържането на нови такива.
2.2. Производство на декоративни дървета, храсти и цветя

3.Чистота
3.1.Метене на улици и тротоари
3.2. Транспортиране на битови отпадъци до регионално депо-гр.Харманли

4.Снегопочистване и опесъчаване на улиците на гр.Свиленград

5.Транспортни услуги, услуги с тежка механизация.

ІІІ.Структура и численост

Чл.6.Общинско предприятие " Благоустрояване и озеленяване " е с щатна численост 103 щатни бройки.
Чл.7. Щатната численост на Общинско предприятие „Благоустрояване и озеленяване” е разпределена в следните функции, групи и дейности:
     V I. Функция  - Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда
Група А-Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство
Дейност 606– “ Изграждане, ремонт и поддържане  на уличната мрежа “                     
Дейност 619– “ Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и  регионално развитие “ 
Дейност 604- “ Осветление на улици и площади “ 
Обща численост по група А– 64  щатни бр.

Група Б-  Опазване на околната среда
Дейност 622 – “ Озеленяване “ 
Дейност 623 -“ Чистота “
Обща численост по група  Б – 39 щатни бр.

ІV.Управление

Чл. 8. Общинско предприятие „Благоустрояване и озеленяване” се ръководи от Директор.
Чл.9./1/Директорът на Общинско предприятие „Благоустрояване и озеленяване” се назначава от Кмета на Община Свиленград и има следните права и задължения:
1.Представлява Предприятието пред държавните и общински органи и институции, съдебните органи, банките, както и пред всички други физически и юридически лица.
2. Осъществява оперативно ръководство на дейността на предприятието в съответствие с този правилник и действащата нормативна уредба и представя на Кмета  месечни, тримесечни и годишни финансово-счетоводни отчети и баланс.
3. На полугодие отчита дейността на предприятието пред Общинския съвет и Кмета на общината.
4. При писмено оправомощаване от кмета на общината: сключва и изменя трудовите договори, подписва трудовите книжки на работниците и служителите на ОП „Благоустрояване и озеленяване”  .
5. Утвърждава длъжностните характеристики на персонала в ОП „Благоустрояване и озеленяване”, без тази на директора .
6. Разработва правилника за вътрешния трудов ред и вътрешните  правила за организация на работната заплата и ги предлага за утвърждаване от Кмета на Общината.
7. В изпълнение на своите правомощия издава заповеди.
8. Разпорежда се със сметките на предприятието.
9. Прави предложение пред Кмета на общината за изменение и допълнение на Правилника .
/2/ Кметът на Община Свиленград: 
1. Утвърждава длъжностно щатно разписание в ОП „Благоустрояване и озеленяване” .
2. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори с персонала на  ОП „Благоустрояване и озеленяване”. 
3. Утвърждава правилника за вътрешния трудов ред и вътрешните  правила за организация на работната заплата;  
4. Утвърждава длъжностната характеристика на директора на ОП „Благоустрояване и озеленяване”.    
5. Издава заповеди за допълнително включване или изключване на  общинска собственост от активите на  ОП „Благоустрояване и озеленяване” .
/3/Общинският съвет оправомощава Кмета в рамките на гласуваната обща численост да трансформира длъжности в рамките на една дейност или да прехвърля щатни бройки  от една  дейност в друга дейност в границите на една бюджетна група с утвърждаване на ново длъжностно щатно разписание.


V.Финансиране

Чл.10. ОП "Благоустрояване и озеленяване" се финансира от бюджета на Община Свиленград. Всички приходи и разходи се реализират по Единната бюджетна класификация за съответната година. ОП”БО” изготвя отчет за касовото изпълнение на бюджета и ИБСФ, съставя тримесечни и годишни финансови отчети, представляващи съставна част от консолидирания финансов отчет на Община Свиленград.
Чл. 11. Финансовите взаимоотношения между Община Свиленград и ОП "Благоустрояване и озеленяване", се определят от Общинския съвет, при утвърждаване на бюджетната сметка за всяка календарна година, изготвена в съответствие със Закона за общинските бюджети.
Чл. 12. Източници на приходите на ОП "Благоустрояване и озеленяване" са субсидии от Община Свиленград.
Чл. 13. ОП "Благоустрояване и озеленяване" прави разходи за осъществяване на предмета на дейността си и за поддържане на предоставената му за стопанисване и управление материална база, в съответствие с одобрената бюджетна сметка.

VІ.Заключителни разпоредби

§1.Настоящият правилник се приема на основание чл. 52, ал.2 от Закона за общинската собственост с Решение № 594/26.06.2013г. на Общински съвет-Свиленград.
§2.Настоящият правилник отменя досега действащия Правилник за управление и организация на Общинско предприятие „Благоустрояване и озеленяване”, приет с Решение № 494/13.12.2005 г./ т.2/ на Общински съвет-Свиленград.
§3.Контролът по изпълнение на този Правилник се осъществява от Кмета на Община Свиленград.
§4.За неуредените в този Правилник случаи се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България, в това число и актовете на органите на местно самоуправление на територията на Община Свиленград.


Протоколист:.………………………....
                                                                                                                                     /Цветелина Андреева /


Зам. председател на ОбС- Свиленград:…………………………
                                                                                                                                   /Христо Щерев /


Председател на   ОбС- Свиленград:.......……………………
                                                                                                                                   /Георги Еленков/   

ГЕ/ЦА

