ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: +359 601/687 00; факс: +359 601/620 57, 622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

ПУБЛИКУВАНИ НА 19.01.2018 година

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И
ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ОП "ОБРЕДИ"
ГР.ТЪРГОВИЩЕ
На основание с чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, в 30-дневен
срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината,
Община Търговище приема предложения и становища относно Проекта на Правилник
за устройството и дейността на общинско предприятие ОП “Обреди“ гр.Търговище на
e-mail: obshtina@targovishte.bg или в Центъра за административно обслужване на
Община Търговище на адрес: гр.Търговище, пл.”Свобода”.
На основание чл.28, ал.2 от ЗНА, Ви представяме следните: Мотиви за приемане
на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие ОП “Обреди“
гр.Търговище.
1. Причини, които налагат приемането:
Със Закона за общинската собственост /ЗОС/ законодателят е дал възможност на
общините да осъществяват стопанска дейност и да създават общински предприятия.
Според чл. 52 от ЗОС общинското предприятие е специализирано звено на общината за
изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет. То се
създава, преобразува и закрива с решение на общински съвет. Дейността си
осъществява въз основа на правилник, приет от общински съвет, с който се определят
предметът на дейност, структурата, управлението, численият състав и правата и
задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско
имущество. Директорът на общинското предприятие е второстепенен разпоредител с
бюджет. То е съставна част от общината, което позволява оптимално планиране на
ресурсите и непрекъснат оперативен контрол върху разходите, количеството и
качеството на изпълнението. Към момента към общината функционира общинско
мероприятие ОМ „Обреден дом“. Предметът му на дейност е организиране и
извършване на официални семейни обреди; осигуряване и извършване на свързаните с
тях услуги; символи и реквизити; поддържане на обредни сгради и гробища;
съдействие за провеждане на други празници и обреди; управление и поддържане на
Гробищния парк и гробищата на територията на в гр.Търговище, както и намиращите
се в тях сгради и съоръжения, общинска собственост и включва следните основни
направления:
1.
Управление на гробищните паркове на територията на гр.Търговище
2.
Изготвяне на предложения до Община Търговище за създаване на нови,
разширяване и закриване на действащите гробищни паркове на територията на
гр.Търговище
3.
Съгласуване на строително-монтажните работи в парцелите и
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благоустрояване на гробищните паркове, контрол по извършването им, съгласно
нормативните актове.
4.
Поддържане на гробищните паркове и автомобилният парк, предоставени
за управление от Община Търговище
5.
Определяне на гробищният парк, в който ще се извърши траурният обред
и погребението или урнополагането, както и деня и часа на тези действия
6.
Организиране превозването на покойника до определеното място за
погребение
7.
Водене на хартиен и електронен регистър на починалите лица по
гробищни паркове, парцели, редове, гробни места, урнови гробове и създаване на
информационен масив
8.
Събиране и отчитане на гробищните такси, определени в Закона за
местните данъци и такси и Наредбата за определяне и администриране на местни такси
и цени на услуги.
9.
Продажба на траурни стоки и извършване на погребални услуги
10.
Продажба на сватбени аксесоари
11.
Осъществяване на радостни услуги – ритуали при сключване на
граждански брак и именуване на дете, украса на зали, ресторанти и други по повод
сватбеното тържество, посрещане на младоженци в заведение
12.
Осъществяване и на други разрешени от закона дейности с цел
осигуряване изпълнението на обредната дейност и задоволяване потребностите на
населението в случаите на тъжен и радостен ритуал
Съгласно изискванията на ЗОС е необходимо със свое решение общинският съвет
да преобразува общинското мероприятие като създаде общинско предприятие.
Новосъздаденото общинско предприятие ще бъде със същия предмет на дейност като
за създаването му е необходимо да се приеме и правилник за устройството и дейността
му. Предвид гореизложеното и в съответствие със ЗОС и ЗНА публикуваме настоящия
проект на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие ОП
“Обреди“ гр. Търговище.
2.Целите, които се поставят:
Цели се, чрез приемане на Правилника да се осигури на общинското
предприятие оптимален числен състав и структура за ефективно и качествено
извършване на своя предмет на дейност, както и ясно дефиниране на правата и
задълженията на ръководството и персонала зает в него. Това ще създаде условия за
бърза реакция и контрол при изпълняваните дейности. Чрез Правилника се определя
седалище на предприятието и имуществото, което общината му предоставя във връзка
с подобряване управлението на общинската собственост.
3.Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата
уредба:
За приемането на Правилник за организацията и дейността на общинското предприятие
не са необходими финансови средства.
4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако
има такива:
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Очакваните резултати от приемането на Правилника свързани с поставените цели,
са да подобри качеството си на работа, да подобри оптималното планиране на
необходимите ресурси, да подобри управлението на общинска собственост и
разширяване общинските услуги, които са предпоставка за реализиране на общински
приходи.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Настоящият проект на Правилник за устройството и дейността на общинско
предприятие ОП “Обреди“ - Търговище е подзаконов нормативен акт и съответства с
правото на Европейския съюз, с което е обвързано действащото българско
законодателство (Закона за общинската собственост), относимо към уредбата на тези
обществени отношения.
Предвид изложените мотиви, представяме следния Проект на Правилник за
устройството и дейността на общинско предприятие ОП “Обреди“ - Търговище:

Проект!
ПРАВИЛНИК
за устройството и дейността на Общинско предприятие „Обреди" гр.Търговище
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Общинско предприятие „Обреди"се създава на основание чл. 52 и чл.
53 от Закона за общинската собственост.
(2) Общинското предприятие се създава, преобразува и закрива с
решение на Общинския съвет - Търговище.
(3) Общинското предприятие не е юридическо лице и осъществява
дейността си от името и за сметка на Община Търговище в рамките на предоставените
му пълномощия.
(4) Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на
настоящия Правилник и в съответствие с изискванията на Закона за общинската
собственост (ЗОС) и всички нормативни актове, които имат отношение към
осъществяваните от него дейности.
II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 2. (1) Предметът на дейност на ОП" Обреди" е организиране и извършване на
официални семейни обреди; осигуряване и извършване на свързаните с тях услуги;
символи и реквизити; поддържане на обредни сгради и гробища; съдействие за
провеждане на други празници и обреди; управление и поддържане на Гробищния парк
и гробищата на територията на в гр.Търговище, както и намиращите се в тях сгради и
съоръжения, общинска собственост и включва следните основни направления:
13. Управление на гробищните паркове на територията на гр.Търговище
14. Изготвяне на предложения до Община Търговище за създаване на нови,
разширяване и закриване на действащите гробищни паркове на територията на
гр.Търговище
15. Съгласуване на строително-монтажните работи в парцелите и
благоустрояване на гробищните паркове, контрол по извършването им, съгласно
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нормативните актове.
16. Поддържане на гробищните паркове и автомобилният парк, предоставени
за управление от Община Търговище
17. Определяне на гробищният парк, в който ще се извърши траурният обред
и погребението или урнополагането, както и деня и часа на тези действия
18. Организиране превозването на покойника до определеното място за
погребение
19. Водене на хартиен и електронен регистър на починалите лица по
гробищни паркове, парцели, редове, гробни места, урнови гробове и създаване на
информационен масив
20. Събиране и отчитане на гробищните такси, определени в Закона за
местните данъци и такси и Наредбата за определяне и администриране на местни такси
и цени на услуги.
21. Продажба на траурни стоки и извършване на погребални услуги
22. Продажба на сватбени аксесоари
23. Осъществяване на радостни услуги – ритуали при сключване на
граждански брак и именуване на дете, украса на зали, ресторанти и други по повод
сватбеното тържество, посрещане на младоженци в заведение
24. Осъществяване и на други разрешени от закона дейности с цел
осигуряване изпълнението на обредната дейност и задоволяване потребностите на
населението в случаите на тъжен и радостен ритуал
(2) Общинско предприятие „Обреден дом” извършва следните възмездни
погребални услуги:
- осигуряване ковчег или дъски за мюсюлмански погребения;
- осигуряване и надписване на надгробен знак;
- осигуряване на престой в камера или в зала;
- осигуряване на превоз на близките на покойника;
- превоз на покойника до обредния дом или църквата и гроба; - осигуряване на
граждански ритуал в зала или на гроба;
- отпечатване на некролози; - изкопаване и засипване на гроб;
- урнополагане; - осигуряване на траурни атрибути, венци и ленти;
- подготвяне и раздаване на подавки (свободно или в зала);
- подравняване на гроб и оставяне на дъски да 40-ия ден;
- изграждане на семейна гробница и погребение в нея;
- почистване на гробно място (еднократно и абонаментно);
- вадене на тленни останки и полагането им отново в гроб;
- организиране на помени.
(3) Общинско предприятие „Обреден дом” извършва следните услуги по
направление „Радостни ритуали”:
- провеждане на ритуал „Именуване”;
- провеждане на сватбени ритуали в или извън ритуалната зала;
- оказване на съдействие за организация и провеждане на сватбени тържества.
Чл. 3. Определеният предмет на дейност може да се допълва или ограничава с
решение на Общинския съвет - Търговище.
III. НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ
Чл. 4. Общинското предприятие осъществява дейността си под наименованието
ОП"Обреди" със седалище гр. Търговище, с адрес: ул.“Св.св.Кирил и Методий“ № 3
IV. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
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Чл. 5. Общинското предприятие се ръководи и представлява от Директор.
Чл. 6. Кметът на Общината назначава Директора на Общинското предприятие
след провеждане на конкурс и сключва индивидуален трудов договор с него, като
урежда трудовите правоотношения съгласно Кодекса на труда.
Чл. 7. Директорът организира и управлява дейността на предприятието съобразно
действащото законодателство, решенията на Общинския съвет и заповедите на Кмета
на Общината.
Чл. 8. За осъществяване на своите правомощия Директорът на Общинското
предприятие издава заповеди.
Чл. 9. ОП"Обреди" има свой печат.
V. ПРАВОМОЩИЯ НА ДИРЕКТОРА
Чл. 10. Директорът ръководи и представлява Общинското предприятие.
Чл. 11. Организира управлението и съхраняването на предоставеното му
общинско имущество.
Чл. 12. Директорът назначава, преназначава и освобождава работниците и
служителите на Общинското предприятие и урежда трудовите правоотношения с тях
съгласно Кодекса на труда.
Чл. 13. Директорът на Общинското предприятие ежемесечно представя на Кмета
на Общината отчет за касовото изпълнение на бюджета на общинското предприятие по
предвидения вътрешен ред, отчет и анализ за изпълнение на приетата план-сметка на
общинското предприятие.
Чл. 14. При осъществяване на дейността си Директорът изпълнява следните
функции:
1. Планира, организира и координира работата на работниците и служителите на
Предприятието.
2. Сключва договори с трети лица като представляващ предприятието.
3. Разработва и дава предложения за подходяща административно-управленска
структура и разписание на длъжностите.
4. Изпълнява всички задължения на второстепенен разпоредител с бюджетни
кредити.
5. Организира и контролира ежегодното разходване на средствата в рамките на
утвърдения бюджет, съгласно бюджета на Община Търговище.
6. Контролира и носи отговорност за спазване на финансово-счетоводната
дисциплина и използването на материалните и парични активи.
7. Разработва програма за дейността на Общинското предприятие, която
съгласува с Кмета на Общината.
8. Следи за спазване законосъобразността при прилагане на нормативната
уредба в работата на Общинското предприятие.
9. Изпълнява задълженията на Възложител по ЗОП след упълномощаване от
Кмета на Общината по процедури, свързани с дейността на предприятието.
VI. СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ
Чл. 15. Организационната структура и численост на Предприятието се
утвърждават от Общинския съвет, а длъжностното разписание - от Кмета на Общината.
Приложение № 1
Чл. 16. Директорът на Общинското предприятие е на пряко подчинение на Кмета
на Общината.
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VII. ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Чл. 17. (1) Директорът на общинското предприятие е второстепенен разпоредител
с бюджет.
(2) Общинското предприятие "Обреди" се финансира от бюджета на Община
Търговище и от собствени приходи. Всички разходи се реализират по Единния
бюджетен класификатор на бюджета на Община Търговище.
(3) ОП"Обреди", може да формира приходи от стопанска дейност и от други
източници, в т.ч. приходи от дарения.
Чл. 18. Общинското предприятие"Обреди" изготвя план-сметка за необходимите
бюджетни средства за следващата година, която се внася от кмета за утвърждаване от
Общински съвет - Търговище. За база се вземат фактически извършените разходи,
както следва:
1. Работни заплати за списъчния и извънсписъчния състав.
2. Издръжка - стоки, материали, вода, горива, ел. енергия, външни услуги и др.
3. Текущ ремонт и поддръжка на материалната база - сгради, машини, съоръжения и
транспортни средства и др.
4. Придобиване на дълготрайни активи.
5. Други.
Чл.19. Стопанската дейност се отчита като приход и разходи, като приходната
част се документира чрез издаване на фактура или фискален бон за извършените
продажби и услуги.
Чл.20. Крайната цена на услугата се определя на база пълна себестойност,
калкулирана при спазване на разпоредбите на Закона за счетоводството и
Националните счетоводни стандарти и включена надценка.
VIII. ПРЕДОСТАВЕНО ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
Чл. 21. За функционирането на предприятието безвъзмездно му се предоставят за
управление активи съгласно Приложение № 2.
Чл. 22. Предприятието поддържа с грижата на добър стопанин предоставеното му
за управление имущество.
Чл. 23. Предприятието може да отдава под наем на трети лица части от
предоставеното му общинско имущество, след решение на Общинския съвет.
IX. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОТЧЕТНОСТТА И КОНТРОЛ
Чл. 24. Общинското предприятие осъществява счетоводната си дейност съгласно
изискванията на Закона за счетоводството, утвърдената счетоводна политика на
Община Търговище и приложимите национални счетоводни стандарти.
Чл. 25. Община Търговище регистрира предприятието пред данъчните и
статистически органи.
Чл. 26. Общинското предприятие отчита своята дейност ежемесечно с протоколи,
които се утвърждават от упълномощени от кмета длъжностни лица.
X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 27. Общинското предприятие се закрива с решение на Общинския съвет.
XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 28. Настоящият правилник е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 52
и чл.53 от Закона за общинската собственост и влиза в сила от 01.04.2018 година
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Приложение № 1
Структура и численост на Общинското предприятие„Обреди“
Численост – 18 щатни длъжност, в т.ч
Директор – 1 бр.
Персонал – 17 бр.

Приложение № 2
ОМ "ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ"

Сметка

СПРАВКА ЗА АКТИВИТЕ КЪМ 31.12.2017 Г.

Наименование

брой

кв.м.

Отчетна
стойност

І.Сгради
2039

Сграда за битови услуги

1

158,00

21 091,60

2039

1

221,00

29 501,60

2039

Складова база - работилница хале
Сграда със специално
предназначение

1

282,00

64 652,27

2039

Сграда за обществено хранене

1

170,00

22 693,50

2039

Друг вид сграда за обитаване

1

64,00

8 543,50

2039

Санитарен възел

1

24,00

3 524,20

ОБЩО ПО С-КА 2039:

150 006,67

ІІ.Машини, съоражения и оборудване
2049

Моторна коса

1

1 240,00

2049

Кастрачка ECНО РРТ - 265S

1

1 250,00

ОБЩО ПО С-КА 2049:

2 490,00

ІІI. Леки автомобили
2051

УАЗ 3741 Т 6959 АТ

1

8 000,00

2051

Пежо 306 Т 7676 ТТ

1

2 000,00

2051

Мерцедес Е 250 Т 0140 МТ

1

7 500,00

ОБЩО ПО С-КА 2051:

17 500,00

ІV. Други транспортни средства
2059

Багер хидравличен БХ 0,3 - Т01148

1

ОБЩО ПО С-КА 2059:

3 200,00
3 200,00

V.Стопански инвентар
2060

Хладилна камера

1

3 000,00

2060

Колонен климатик

1

1 992,00

2060

Климатик

1

2 250,00

ОБЩО ПО С-КА 2060

7 242,00

VI.Програмни продукти и лицензи за програмни продукти
2101

Програмен продукт
ОБЩО ПО С-КА 2101

1

540,00
540,00

VII. Земи, гори и трайни насаждения
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2201

Гробищен парк Н. Маринов

69854,00

882 954,60

2201

Гробищен парк Ст. Караджа

33080,00

418 131,20

2201

Гробищен парк Шуменско шосе

44353,00

214 739,50

ОБЩО ПО С-КА 2201:

1 515 825,30

VIII. Инфраструктурни обекти
2202

Гробищен парк Ст. Караджа

255 988,66

2202

Гробищен парк Шуменско шосе

137 405,94

ОБЩО ПО С-КА 2202:

393 394,60

ВСИЧКО ПО С-КИ :

2 090 198,57

ОМ "ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ"
СПРАВКА ЗА АКТИВИТЕ В УПОТРЕБА
КЪМ 31.12.2017 Г.
Сметка 9909 :Активи в употреба, изписани като разход
№ по ред

НАИМЕНОВАНИЕ

БРОЙ

СТОЙНОСТ

1 Принтер лазерен

1

541,00

2 Ламинатор

1

245,00

3 Хладилник NEO

1

169,17

4 Уредба

1

232,50

5 Климатик

1

500,00

6 Многофункционално устройство Canon

2

679,28

7 Компютър

1

150,00

8 Касов апарат

3

864,00

9 Записващо устройство

1

510,00

10 Камера AHD

8

1 180,00

11 Монитор

1

230,00

12 Пръскачка

1

50,00

13 Циркуляр

1

177,48

14 Банцинг

1

116,99

15 Бормашина, ъглошлайф

3

89,99

16 Газов калорифер

1

199,90

17 Газова бутилка

1

41,10

18 Фризер

1

102,03

164

72,27

20 Чинии

115

63,64

21 Чинии алпака

195

0,49

39

0,16

143

0,44

24 Плата никелирани

77

0,51

25 Чашки за крем

36

0,08

26 Вилици

56

1,30

27 Лъжици

89

1,91

28 Ножове

2

0,14

29 Тави правоъгълни

2

0,08

10

0,44

19 Чаши стъклени

22 Чинии малко алпака
23 Шоли алпака

30 Тави алпака

8

31 Тенджера алпака

6

0,32

32 Казани никелирани

2

0,26

33 Кантар

1

89,32

34 Пекарна

2

47,16

35 Печка Т - 820

1

18,96

36 Печка ел. ЕП - 61

1

35,14

37 Тиган ЕПТ - 02

1

30,52

38 Духалки

5

169,73

39 Ножица за клони

1

174,00

40 Ъглошлайф

2

355,80

41 Гидория

1

175,10

42 Бензинова лампа

1

60,00

43 Дрелка

1

85,67

44 Електрожен

2

347,69

45 Електрокар с платформа

1

510,00

46 Бормашина

1

223,00

47 Ножица HSF - 411

1

164,12

48 Ел. уред

1

275,00

49 Моторна коса

1

1 140,00

50 Токоизправител ЕлПулСкар

1

696,00

51 Компресор

1

330,00

52 Принтер матричен

1

384,73

53 Прахосмукачка

1

130,80

54 Люлка за имен. деца

1

60,12

55 Трон

1

134,12

56 Маса дърворезба

1

23,12

57 Бюро

1

106,38

58 Стол

1

8,33

59 Столове, канапе, маса

6

36,08

60 К-т символи за венчавка

6

316,56

61 Ком. конфигурация

1

390,00

62 Монитор, мишка

1

390,00

ВСИЧКО:

13 127,93

ОМ "ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ"
СПРАВКА ЗА МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ
КЪМ 31.12.2017 Г.
Сметка 3020 : Материали - 208,96 лв.
Сметка 30401 : Стоки в магазин - 5 340,88 лв.
Сметка 30402 : Стоки в зала - 14 962,88 лв.
Сметка 30403 : Стоки в стол - 493,60 лв.
Всичко: 21 006,32
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