ПРАВИЛНИК
За управление и организация на дейността на общинско предприятие
"Благоустрояване и озеленяване" -гр. Свиленград
Чл. 1. Този правилник урежда правилата на управление и организация на дейността на Общинско предприятие "Благоустрояване и озеленяване" - гр. Свиленград, означавано като ОП "Благоустрояване и озеленяване" в настоящия правилник.
Чл. 2. ОП "Благоустрояване и озеленяване" е 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.
Чл. 3. ОП "Благоустрояване и озеленяване" има седалище и адрес:
гр. Свиленград, бул. "България" № 198.
Чл. 4. ОП "Благоустрояване и озеленяване" се създава без срок.
Чл. 5. Предмет на дейност на ОП "Благоустрояване и озеленяване" е:
поддържане на тротоари и площади; почистване на териториите за обществено ползване, строителство и поддържане на зелените площи, декоративни плочници и площадки; изграждане и саниране на детски площадки; поддръжка и озеленяване на гробищните паркове; почистване, възстановяване и поддържане на междублоковите пространства; производство и търговия с декоративни дървета, храсти и цветя; поставяне настилка от базалтови плочи; асфалтови кръпки, водоснабдяване и канализации, решетъчни плочи, рефлектиращи пътни знаци за вертикална маркировка, повдигане и сваляне на улични шахти, ремонт покривни конструкции, постно и блажно боядисване, повдигане и сваляне на уличен оток, трошенокаменна настилка с валиране, улична маркировка, изкопни работи, ремонт пейки, транспортни услуги, услуги с тежка механизация, производство на бетонови изделия, производство на варови и бетонови разтвори, строителни и ремонтни работи на обекти общинска собственост; саниране  на жилищни блокове; зидарски работи, почистване, възстановяване и поддържане на междублоковите пространства, добив на дърва за населението, /поддържане и управление на общински пасища и мери /доп. Р-е №653/25.03.2010г./,изм.Р-е №918/31.03.2011г.отм. Р-е№239/28.06.2012г./
Чл. 6. ОП"Благоустрояване и озеленяване", се създава с имущество
собственост на Община Свиленград, прехвърлено безвъзмездно  от "Комуна" ЕООД на Община Свиленград, съгласно Решение на №493/13.12.2005год. на ОбС-Свиленград, което предприятието стопанисва и управлява.
Чл. 7. Управлението, организацията и контрола върху дейността на ОП "Благоустрояване и озеленяване" се осъществява от:
1. Общински съвет Свиленград, който: създава, преобразува и закрива ОП "Благоустрояване и озеленяване"; приема правилник за управление и организация на дейността на ОП "Благоустрояване и озеленяване".
- ОП " Благоустрояване и озеленяване " има следната структура и числен състав:
Директор -1 бр.
Технически ръководител - строителство, ремонт и ПТО -1 бр.
Зам. директор и технически ръководител - озеленяване и ПТО - 1 бр. /изм. Р-е№76/28.02.2008 г.
Счетоводител -1 бр.
Касиер, деловодител и човешки ресурси- 1 бр. /изм. Р-е№787/21.12.2006 г. /  
Енергетик, ел. техник, ел. монтьор -1 бр.
Диспечер, магазинер на склад-строителни материали и авточасти-1 бр.
Механик, монтьор, стругар, заварчик -1 бр.
Машинист, валяци, асфалтополагаща машина, автобагер - 2 бр.
Машинист на багер "Беларус" ТК-80, автовишка -1 бр.
Шофьор на "Камаз" и "Шкода" – водоноска - 1 бр.
Шофьор на "Камаз" и ямочистачка -1 бр.
Шофьор на "Лада", "Москвич" - пикап-лекотоварен, снабдител -1 бр.
Шофьор на Таз-53" и Фугорезачка -1 бр.
Работници строителство и ремонт - 8 бр.
Работници озеленяване -12 бр.
Работници почистване на междублокови пространства - 6 бр.

Отговорник поддръжка на гробищен парк- 1бр. /нова. Р-е№708/13.09.2006 г.

/нова. Р-е№787/21.12.2006 г. Увеличава числеността на персонала по длъжности със следните бройки: 
- Ел.техник- 2бр. 
- Шофьор- 4бр. 
- Счетоводител-1бр..
- Работник озеленяване- 2бр. 
- Технически ръководител-1 бр. 
- Машинист ПСМ- 1бр. 
- Монтьор- 1бр. 
- Работник строителство- 2бр. 
- Временни работници-14 бр.- средносписъчен брой за една календарна година

/нова. Р-е№76/28.02.2008 г. Увеличава числеността на персонала по длъжности със следните бройки: 
- Ел.техник- 1бр. /допълн.бр./
- Шофьор- 2бр. /допълн. бр./
- Работник озеленяване- 4 бр. /допълн. бр./
- Машинист- багерист- 5 бр. допълн. бр./
- Технически ръководител ел. част- 1бр. /нова бройка/
- Счетоводител, финансов контрольор, Човешки ресурси и деловодител- 1бр. /нова бройка/
- Началник механизация и автотранспорт – 1 бр.  /нова бройка/
- Електрозаварчик-1бр. /нова бройка/
- Специалист ПВЗ-1 бр. /бройка от прехвърляне на Дейност „ПВЗ” от ОбА в ОП „БО” на основание чл.123, ал.1, т.4 и т.7 от КТ/
Общо-17 щатни бройки

/нова. Р-е№355/26.02.2009 г. Увеличава числеността на персонала по длъжности със следните бройки: 
- Работник-чистота- 4бр.
- Спец. „Човешки ресурси и деловодител”- 1бр.
Общо- 5 щатни бройки
Обща численост на персонала- 92 чатни бройки.

/изм. Р-е №627/22.02.2010 г. численост на персонала/ вкл. и числ. на мин. РЗ/ в т.ч.
Щатна численост към 01.03.2010 г.- 84 бр.
Нещатна численост към 01.03.2010 г.- 4 бр.
/изм. Р-е №464/27.02.2013 г. увеличава числеността на персонала, както следва:
Шофьор товарен камион- 2 щ.бр.
Обща численост на персонала: 86 щ.бр.
/изм.Р-е №787/28.10.2010г./ 2. Кметът на Община Свиленград, който: 
2.1. Утвърждава щатното разписание и поименното щатно разписание на длъжностите в ОП „Благоустрояване и озеленяване” към Община Свиленград;
2.2. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори с персонала на  ОБ „Благоустрояване и озеленяване” и утвърждава длъжностните им характеристики;
2.3. Утвърждава вътрешните правила за организацията на работата и разпределението на работната заплата;       
2.4. При необходимост издава заповед за допълнително включване и изключване на друга общинска собственост от ОП „Благоустрояване и озеленяване 
3. Общинска администрация Свиленград оказва методическа помощ и
контролира дейността на ОП "Благоустрояване и озеленяване".
4. Непосредственото управление и организация се осъществява от директора на ОП "Благоустрояване и озеленяване", който организира цялостната дейност на предприятието в съответствие с този правилник и действащата нормативна уредба.
Чл. 8. Директора на ОП "Благоустрояване и озеленяване":
1. /изм. Р-е№787/28.10.2010 г. / Изготвя длъжностните характеристики на персонала в ОП „Благоустрояване и озеленяване”, без тази на директора на същото и ги предлага на Кмета на Общината за утвърждаване;”
2. Изготвя вътрешните правила за организация и разпределение на работната заплата и ги предлага на Кмета на общината за утвърждаване;
3. Разпорежда се със сметката на предприятието;
4. /изм. Р-е№787/21.12.2006 г. /  Представя на Кмета  и Общински съвет месечни, тримесечни и годишни финансово-счетоводни отчети и баланс.
5. На полугодие отчита дейността на предприятието пред Кмета на общината;
6. Прави предложение за предприемане промяна от Общински съвет на Правилника пред Кмета на общината.
7. /нова Р-е№787/28.10.2010 г. / При писмено оправомощаване от кмета на общината сключва и изменя трудовите договори с работниците и служителите от персонала на ОП „Благоустрояване и озеленяване”

Чл. 9. ОП "Благоустрояване и озеленяване", работи на бюджетна
сметка, одобрена с решение на Общински съвет за всяка бюджетна година, съставя годишен счетоводен отчет, представляващ съставна част от консолидирания счетоводен отчет на Община Свиленград и представлява второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към общината.
Чл. 10. 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. 11. Източници на приходите на ОП "Благоустрояване и озеленяване" са субсидии от Община Свиленград.
Чл. 12. 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.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Настоящият правилник се приема на основание чл. 22 от ЗМСМА във връзка с чл. 53, ал.1 от ЗОС с Решение № 494/13.12.2005год. на ОбС-Свиленград.
§2. Контролът по изпълнение на този Правилник се осъществява от
Кмета на Община Свиленград.
§3. На нарушителите на този правилник се търси отговорност по
ЗАНН. Актовете за констатиране на нарушения се съставят от служителите
на специализираните звена на Община Свиленград, ДФК, данъчни органи и
други органи на държавната власт.

Правилника е изменен с: Р-е №708/13.09.2006г.; Р-е№787/21.12.2006 г.; Р-е №76/28.02.2008г.; Р-е №355/26.02.2009г.; Р-е №627/22.02.2010г.; Р-е 653/25.03.2010г. и Р-е №787/28.10.2010г., Р-е №918/31.03.2011г.; Р-е №239/28.06.2012г.; Р-е №464/27.02.2013г.


