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ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение на Правилник № 3 за 

организацията, управлението и дейността на 

специализираното звено “Контрол, охрана, обществен ред и 

сигурност” 
 

 

 

 

 

 УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

С Решение № 88 по Протокол № 9 от 07.03.2008 г. е приет Правилник № 3 за 

организацията, управлението и дейността на специализирано звено „Контрол, охрана, 

обществен ред и сигурност”. С този правилник е уредена организацията, управлението и 

дейността на специализираното звено, създадено като общинско предприятие по реда на 

Закона за общинската собственост. В годините звеното доказа необходимостта от 

съществуването си и своята ефективност. Съгласно цитирания правилник числеността на 

СЗ “КООРС” е 7 души. С настоящата докладна записка предлагам да бъдат извършени 

промени в числеността на специализираното звено, което налага изменението в чл. 10 и 

чл. 11 от Правилник № 3. 

Причини, които налагат приемането на Правилник за изменение на 

Правилник № 3 за организацията, управлението и дейността на специализирано 

звено „Контрол, охрана, обществен ред и сигурност”: СЗ КООРС е общинско 

предприятие, което извършва следните видове дейности: 1. Контрол спазването на 



приетите от Общинския съвет правилници, наредби, инструкции и решения; 2. Охрана 

имуществото на Общината, на други юридически и физически лица, регистрирани и 

живеещи в нея от повреди, унищожаване, кражби и присвоявания и извършване проверки 

по сигнали, оплаквания и жалби; 3. Поддържане на обществения ред и сигурност; 4. 

Съдействие на други органи и организации; 5. Други задачи, възложени му от кмета на 

общината. То осъществява своите правомощия на територията на Община Две могили, 

при спазване принципите на законност, отговорност, прозрачност, отчетност, ефективност 

и гражданско участие. При изпълнение на своите задължения, служителите от СЗ КООРС 

съставят актове за установяване на административни нарушения, а кмета на общината или 

упълномощено от него лице – издава наказателни постановления. СЗ КООРС не е 

самостоятелно юридическо лице. Кметът на общината извършва общото ръководство и 

контол върху дейността на всички органи, на които с този правилник са възложени 

задължения по осъществяване на контрол, охрана, опазване на обществения ред и 

сигурност в нея. В изпълнение на своите задължения, кмета на общината: 1. Дава 

задължителни указания по спазването нормативните актове, издадени от Общинския съвет 

и опазването собствеността на гражданите и юридическите лица на територията на 

община Две могили; 2. Организира проверки и търси отговорност от длъжностните лица, 

които не упражняват правата си или не изпълняват задълженията си, съгласно този 

правилник; 3. Осигурява необходимите материално – технически средства за звеното; 4. 

Стимулира проявилите се служители; 5. Организира повишаване квалификацията на 

служителите от звеното; 6. Назначава и уволнява със заповед служителите в СЗ КООРС.  

В качеството си на работодател на служителите от специализираното звено и след 

като се уверих, че функциите могат да се изпълняват от 4 (четири) човека предлагам 

числеността да се редуцира до 4 (четири) щатни бройки, от които един горски стражар и 

един ръководител. Мотивите ми за това са следните: В близо 10-годишното си 

съществуване една част от щатните бройки са били заемани от лица, изпълняващи и други 

функции, включително и за поддържане чистотата на обществените територии. Реалната 

необходимост е от две двойки служители, които да извършват обход, контрол и съставят 

актове за установяване на административни нарушения по спазване наредбите на 

общински съвет на сменен режим. Ето защо считам, че намаляването на числеността е 

целесъобразно.  

 Целите, които се поставят с приемането на Правилника за изменение на 

Правилник № 3 за организацията, управлението и дейността на специализирано звено 

„Контрол, охрана, обществен ред и сигурност” е намаляване на числеността до реално 

заетия брой лица в тази дейност и съответно намаляване на фонд „Работна заплата”. 

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

Предвиденото изменение на Правилник № 3 за организацията, управлението и дейността 

на специализирано звено „Контрол, охрана, обществен ред и сигурност” не изисква 

финансови средства. 

Очакваните резултати от прилагането на настоящото изменение на Правилник 

№ 3 за организацията, управлението и дейността на специализирано звено „Контрол, 

охрана, обществен ред и сигурност” са свързани с по-прецизно и ефикасно структуриране 

на дейността на звеното и икономии във фонд работна заплата. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Проектът не съдържа 

разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз. Предлаганият проект за 

изменение на Правилник № 3 за организацията, управлението и дейността на 

специализирано звено „Контрол, охрана, обществен ред и сигурност” е подзаконов 

нормативен акт, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е 

предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление, 

директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. Предлаганите промени в 

Правилника не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското 

законодателство.  



Предвид гореизложеното и на основание чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за 

общинската собственост, § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилник № 

3 за организацията, управлението и дейността на специализирано звено „Контрол, охрана, 

обществен ред и сигурност”, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 4, ал. 1 във 

връзка с чл. 93 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна 

записка вх.№ .... от .........2017 г. предлагам Общинския съвет да приеме следното 
 

 
 

 

РЕШЕНИЕ: 
 

1. Приема Правилник за изменение на Правилник № 3 за организацията, 

управлението и дейността на специализираното звено “Контрол, охрана, обществен ред и 

сигурност”, който влиза в сила от 01.01.2018 г. 

Приложение: Правилник за изменение на Правилник № 3 за организацията, 

управлението и дейността на специализираното звено “Контрол, охрана, обществен ред и 

сигурност”. 
 
 

 

Вносител: 
 

 
БОЖИДАР БОРИСОВ 

Кмет на Община Две могили 

 

 

 
Изготвил: 

Секретар на Община Две могили: 

Мариета Петрова - ......................... 

 


