Мотиви за приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за
дейността на Общинско предприятие „Летен театър фестивали и концерти“, приет с
решение на Общински съвет - Бургас по т.27.2, Протокол № 6/28.02.2008 г.; изменен и
допълнен: по т. 8, Протокол № 8/23.02. 2016 г.; по т.1, Протокол№25/28.03.2017 г.
1.
Причините, които налагат приемането на правилник
С правилника на ОП „Летен театър фестивали и концерти”, приет от Общинския съвет,
в съответствие с чл. 52, ал. 2 – 4 от Закона за общинската собственост са определени предметът
на дейност, структурата, управлението, численият състав, както и правата и задълженията на
предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество. С цел оптимизиране
на числеността на общинската структура и намаляване на разходите в работата на общинските
звена, се предлага ОП „Летен театър фестивали и концерти” да поеме управлението на
досегашните дейности, изпълнявани от Младежки културен център. С цел оптимизиране на
общинската структура и намаляване на администрацията се предлага закриване на Младежки
културен център, като дейността му да се поеме от ОП „Летен театър, фестивали и концерти”.
Предоставените за управление имоти и имущество на МКЦ ще се възложат за
стопанисване на ОП „Летен театър, фестивали и концерти ”, в това число и сградата на МКЦ.
Общата численост на ОП ЛТФК и МКЦ е 58.5 щатни бройки, съгласно приетите им
правилници от Общински съвет – Бургас. С обединяване на структурите численият състав на
ОП ЛТФК ще стане 55 бр. Трудовите правоотношения със служителите на предложения за
закриване Младежки културен център ще бъдат уредени, съгласно разпоредбите на Кодекса на
труда.
За оптимизация на администрацията и намаляване на разходите на предприятието, се
предлага оптимизация на работния процес, чрез приемане на нова организационно –
управленска структура. Предложената структура е съобразена с предназначението на
предоставените за управление имоти и извършваните дейности от предприятието.
2.

Целите, които се поставят:
Предлаганият проект е изготвен с цел оптимизация на цялостния работен процес
в предприятието и намаляване на числеността.
3.
Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За прилагане на горепосочените изменения и допълнения няма да е необходим
допълнителен финансов ресурс, тъй като след приобщаване на дейностите изпълнявани от
Младежки културен център ще намалят разходите за общинския бюджет.
4.
Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има
такива
С приобщаването на Младежкия културен център в структурата на ОП ЛТФК
значително ще оптимизира разходите, ще доведе до по-голяма мобилност и гъвкавост на
екипа, обслужване на събития в различните обекти.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Проектът 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.

