В изпълнение на чл.26, ал.3 от ЗНА, Община Несебър, представя Проект за
изменение на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие
„Управление на отпадъците – Несебър”.
Предвид предстоящото стартиране на летния режим на работа в Претоварна
станция - Несебър, както и необходимост от специализирано обучение на
новоназначения персонал, определям срок от 14 дни за предложения и становища по
изготвения проект.

МОТИВИ
за изменение на
Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Управление на
отпадъците – Несебър”
1. Причини, които налагат приемането:
Очакваните количества отпадъци през летния сезон на 2019г., които ще бъдат
приети в Претоварна станция – Несебър, възлизат на над 300 тона дневно.
Необходимо е числеността на персонала да се увеличи, както следва:
- една щатна бройка „Оператор на челен товарач“
- една щатна бройка „Общ работник“
Съгласно изискването на чл.52 ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост,
общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на Правилник /приет с
решение № 997от Протокол № 28 от 2014 г., изм. с решение №1246/26.08.2015.г,
решение № 137/16.03.2016 год. и решение № 695/01.02.2018г. на Общински съвет Несебър/.
Предлаганото изменение на Правилника касае раздел III „Структура и численост
на общинското предприятие”, която ще се увеличи с 2 щатни бройки и се определя
считано от 01.04.2019г. на 47 щатни бройки.
2. Цели, които се поставят:
Обезпечаване и ефективност в работата на ОП „Управление на отпадъците –
Несебър”.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Финансирането на посочените щатни бройки е предвидено в бюджета на Община
Несебър за 2019г.
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има
такива:
Ще се подобри организацията на дейност в предприятието и ще се работи с поголям капацитет при обработването на отпадъците в Претоварна станция – Несебър.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Проектът за изменение на Правилника не противоречи на правото на Европейския
съюз, както и на действащото българско законодателство.

