Мотиви за приемане на Правилник за организацията и дейността на
Общинско предприятие "Обреден комплекс - Бургас"
1. Причини:
С писмо управителят на „Обреден комплекс“ ЕООД предлага да се прекрати
търговското дружество и да се създаде общинско предприятие, което да организира и
извършва услугите, свързани с радостните и траурни обреди и да осигурява
съпътстващите ги реквизити, символи и стоки. В писмото се излагат подробни мотиви.
Съгласно чл. 52 от Закона за общинската собственост, 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
общинския съвет. Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на
правилник, приет от общинския съвет. С правилник се определят предметът на дейност,
структурата, управлението, численият състав и правата и задълженията на
предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество.
Общинско предприятие "Обреден комплекс - Бургас" се създава с цел поемане
на дейностите, извършвани от „Обреден комплекс“ ЕООД, гр. Бургас. Търговското
дружество е със 100% общинско участие в капитала, регистрирано в Бургаски окръжен
съд и вписано в регистъра на държавните и общински предприятия с решение от
05.10.2000 година по фирмено дело № 2587/2000 година. Предстои прекратяване на
дружеството и провеждане на процедура по ликвидация на търговското дружество.
През определения от общинския съвет срок на ликвидацията е необходимо дейностите,
извършвани до сега от търговското дружество, възложени му с концесионния договор
да се извършват от новосъздаденото общинско предприятие.
Предметът на дейност на предприятието ще е управление, стопанисване и
поддържане на гробищните паркове в Община Бургас; организиране и извършване на
услуги, свързани с радостните и траурни обреди, и осигуряване на съпътстващите ги
реквизити, символи и стоки, в това число: 1. осъществяване на дейности по извършване
на сватбени ритуали за сключване на граждански брак; 2. организиране и/или
договаряне производството и снабдяването на гражданите с необходимите реквизити,
символи, потреби и аксесоари, свързани със празници и обреди; 3. осъществяване
дейности по организация на погребенията, в т.ч. определяне на деня и часа на тези
действия, като осигуряване гробно място, урнов гроб или урнова ниша за покойника, и
др.; организиране социални погребения на граждани, които са самотни, без близки и
роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и
регистрирани в службите за социално подпомагане, в рамките на гласуваните от
Общински съвет – Бургас бюджетни средства;
2. Целите, които се поставят:
Създаването на общинското предприятие цели осигуряване извършването на
сватбени ритуали за сключване на граждански брак и осъществяване дейности по
организация на погребенията на територията на Община Бургас. Визираните дейности
и услуги са безспорно от местен характер, предназначени за задоволяване
потребностите на общината и нейното население и подлежат на финансиране от
общинския бюджет.
3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата
уредба:
Общинското предприятие е звено на общинска бюджетна издръжка.
4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако
има такива:

Ефективно и качествено осъществяване на дейности по извършване на сватбени
ритуали за сключване на граждански брак и осъществяване дейности по организация на
погребенията на територията на Община Бургас.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Проектът на Правилник за организацията и дейността на "Обреден комплекс Бургас" е с правно основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 52, ал.
3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост, при спазване на изискванията по чл. 7579 от АПК и чл. 11, ал. 3 и чл. 26 от ЗНА.
Проектът на правилник е съобразен с европейското законодателство - Регламент
(ЕО) №1082/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета и Европейската харта за
местно самоуправление, както и с разпоредбите и целите на националното и местно
законодателство.
Предлаганите промени в Наредбата не противоречат на норми от по-висока
йерархия и на европейското законодателство.

