ОБЩИНА СЛИВЕН
8800 Сливен, бул. ”Цар Освободител” 1
тел.: 044/61 11 00; факс: 044/66 23 50
www.sliven.bg; e-mail: obstina@sliven.bg

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 03.11.2017 г., за
предложения и становища по настоящия Проект на Правилник за изменение и допълнение
на Правилника за организацията, устройството и дейността на общинско предприятие
„Земеделие, гори и водни ресурси“ Община Сливен. Предложения могат да
бъдат депозирани на следния електронен адрес: kmet@sliven.bg

Проект
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, устройството и
дейността на общинско предприятие „Земеделие, гори и водни ресурси“ Община Сливен.
§1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 1 придобива следната редакция: „Управление на общинските горски територии,
устройство и отчет на горите, създаване на нови гори и борба с ерозията, провеждане на
възобновителни, отгледни, санитарни, принудителни и технически сечи, ползване на
дървесината, странични ползвания, маркиране, сортиментиране, кубиране, подготовка за
провеждане на търгове за продажба и сеч на дървесина, осъществяване на мероприятия
по защита на горите и тяхното обследване, охрана на горите и контрол, разсадниково
производство, както и други дейности възложени му с решение на Общински съвет.“
2. Ал. 2 придобива следната редакция: „Изпълнение на общински дейности, свързани
със стопанисването, ползването и управление на земеделски земи от ОПФ и водни
ресурси, включващи езера, рибарници и язовири, които не са отредени за общо
ползване.“
3. Създава се нова алинея 4, със следния текст: „Всички дейности се осъществяват в
съответствие със Закона за горите и подзаконовите му нормативни актове, ЗСПЗЗ,
ППЗСПЗЗ, ЗОС, ЗООС, всички подзаконови нормативни актове по тяхното прилагане и
приетите наредби от Общински Съвет Сливен.“
§2. Чл. 6 придобива следната редакция: „С решение на Общинския съвет се определят:
1. Предметът на дейност на Общинското предприятие;
2. Седалището и адресът на Общинското предприятие;

3. Структурата и числения състав на Общинското предприятие;
4. Размерът на предоставените средства по чл.16 от този Правилник;
5. Други, когато закон или подзаконов нормативен акт изисква това.“
§3. Чл.7, ал. 3 придобива следната редакция: „Към предложенията по ал. 1 задължително
се прилагат проект за числен състав и проект на бюджет.“
§4. В чл.13 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 2 придобива следната редакция: „Общинското предприятие осъществява
дейността си по одобрен от Общинския съвет бюджет, неразделна част от общинския
бюджет.“
2. Ал. 3 се заличава.
§5. Чл. 14, ал. 1 придобива следната редакция: „Директорът на общинското предприятие
е второстепенен разпоредител с бюджет.“
§6. В чл. 15 се прави следното изменение: Изразът „в План-сметката по чл.13, ал.2" се
заменя с израза „на общинското предприятие".
§7. В чл. 17, текстът придобива нова редакция: „Разходите на общинското предприятие
включват:"
§8. В чл. 21 се правят следните промени:
1. В ал. 1 изразът „и План-сметка за" се заличава;
2. В ал. 2 след изразът „по предназначение" се добавя „и за непредвидени разходи,
които са от съществено значение в рамките на одобрения бюджет.“
3. Ал. 3 придобива следната редакция: „Актуализация на одобрените разходи се
извършва след разглеждане и утвърждаване от Общински съвет на основание мотивирано
предложение от Кмета на общината, по предложение на Директора на предприятието,
заедно с общинския бюджет.“
4. Ал. 5 се заличава.
§9. Чл. 23 ал. 2 придобива следната редакция: „Разпределението се извършва по
предложение, одобрено от Директора на предприятието и утвърдено от Кмета на
Общината.“
§10. В чл. 24, се правят следните изменя:
1. В ал. 2 изразът „сключва трудов договор с него" се заменя с израза „сключва с него
договор за възлагане на управлението."
2. В ал. 4, т. 3 изразът „План сметката" се заменя с израза „Проект на бюджет".
3. В ал. 4, т. 7 се изменя както следва: „Разработва Правилник за вътрешния ред на
Общинското предприятие, в съответствие с утвърдените правила в Община Сливен и го
предлага на Кмета на Общината за утвърждаване.“

4. В ал. 4, т. 8 се отменя.
§11. В чл. 25 думите „и длъжностната характеристика“ се заличават.
§12. В чл. 31, след изразът „Общински съвет-Сливен", се добавя запетая и текст „съобразно
утвърдената структура в Приложение № 1, което е неразделна част от правилника.
§13. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изразът „Структурата и разпределението на длъжностите са описани в
Приложение № 1, което е неразделна част от Правилника", се заличава.
2. Ал. 2 се изменя както следва: „Структурата и численият брой на служителите в ОП
„Земеделие, гори и водни ресурси“ е съобразен с дейността и функционалните му задачи,
като се актуализира ,когато е необходимо от Общински съвет, по предложение на Кмета на
Общината, изготвено от Директора на предприятието.“
§14. Изменя Приложение № 1 както следва:
Приложение №1
Към чл. 31 на Правилника
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА И ЧИСЛЕН СЪСТАВ НА
ОП „ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ И ВОДНИ РЕСУРСИ”

ДИРЕКТОР
1 бр.

Звено „Обща
администрация“

Звено „Специализирана
администрация“

6 бр.

13 бр.

§15. Отменя Приложение № 2 към Правилника
Заключителна разпоредба
§16. Правилникът влиза в сила от 01.01.2018 г.

