МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на
ОП „Чистота еко“, приет с Решение на Общински съвет Бургас от 28.10.2014г. по т.16
/Протокол №42/ изменен и допълнен с Решение на Общински съвет Бургас от
26.01.2017г. по т.17 /Протокол №7/ и Решение на Общински съвет Бургас от
28.02.2017г. по т.1 /Протокол №24/
1.
Причините, които налагат приемането на Правилник за изменение и
допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Чистота еко“ се
изразяват в изменение и допълване структурата и числения състав на персонала на
Общинско предприятие „Чистота еко“, създадено с Решение на Общински съвет Бургас
от 28.10.2014г. по т.16 /Протокол №42/.
Проектът на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на ОП „Чистота еко” включва:
- Предложение за увеличение на утвърдената численост с 1 бройка както следва:
Системен администратор /IT специалист/ - 1бр.:
Замяна на 1 бройка от съществуващата длъжност: оператор на мобилни
центрове за безвъзмездно предаване разделно събрани фракции от населението с
длъжността: Координатор мобилни центрове.
Специфичната дейност, която се извършва от Регионално депо „Братово Запад”, поддръжката и управлението на съществуващите инсталации и съоръжения,
задълженията по осигуряване на показатели в нормите на издаденото Комплексно
разрешително за изграждане и експлоатация на регионалното депо и свързани с
управление на околната среда, налагат необходимостта от промяна на 1 бройка от
съществуващата длъжност: оператор на мобилни центрове за безвъзмездно предаване
разделно събрани фракции от населението с длъжността: Координатор мобилни
центрове, който: Координира дейността на мобилни центрове с останалите структурни
звена в предприятието; Организира своевременно изпълнението на заявките и
извозване на приемните отпадъци; Отчита приетите материали; Обучава и организира
работниците на мобилни центрове.
Влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679, касаещ защита на личните данни,
който е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки от
25 май 2018г. налага въвеждането на редица технически мерки и способи за
осигуряване на необходимото ниво на защита на личните данни и на обработването и
съхраняването на лични данни. Изисква се организациите във всякакъв мащаб да
приемат нови процеси и политики, целящи да предоставят на крайния потребител повисоко ниво на контрол върху личните му данни. Въвежда се задължение за
назначаване на Длъжностно лице по защита на данните в случаи, когато
администраторите/обработващите лични данни са публични органи или структури, или
предприятия, обработващи систематично и редовно мащабно наблюдение на субектите
на данни или мащабно обработване на специалните категории данни.
Администраторът/обработващият лични данни трябва да предвиди и разработи план за
възстановяване при бедствия, аварии, нерегламентиран достъп и др. възстановяване на
пароли и системи за управление на ключове за достъп до лични данни, с които
разполага. Въвежда се задължение за съхраняване на записи, включително и на общо
описание на предприетите технически и организационни мерки за сигурност, което
налага увеличение числеността на персонала с 1 бройка - Системен администратор/IT
специалист.
Численият състав, по утвърденото от Общински съвет - Бургас щатно
разписание на ОП „Чистота еко”, е 127 бройки, а организационно-управленската
структура е съгласно Приложение 1.2, неразделна част от правилника на
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предприятието.
2. Целите, които се поставят
Предлаганият проект е изготвен с цел оптимизиране работата на общинското
предприятие, за да покрие напълно изискванията на деветте общини и фирмите от
региона (ежедневно извозване на отпадъци от населените места), непрекъснатото
нарастване на количеството на отпадък, намаляване на количеството на депониран
отпадък. Осигуряване на оптимизиран режим на работа на Регионално депо “Братово–
Запад”. За постигане на целите длъжността Системен администратор/IT специалист:
Разработва програмни продукти и бази данни и поддържа експлоатацията на
съществуващите такива; Предлага различни варианти на програмни решения; Въвежда
защита срещу неправомерно ползване на програмния продукт; Определя хардуерните и
софтуерните изисквания за използване на програмните продукти; Отстранява
софтуерните проблеми, възникнали при експлоатация на програмните продукти.
Длъжността координатор Мобилни центрове Координира дейността на мобилни
центрове с останалите структурни звена в предприятието; Организира своевременно
изпълнението на заявките и извозване на приемните отпадъци; Отчита приетите
материали; Обучава и организира работниците на мобилни центрове.3. Финансовите и
други средства, необходими за прилагането на новата уредба
За прилагане на горепосочените изменения не е необходимо разходването на
допълнителни бюджетни средства.
3. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има
такива
Прилагането на предложения проект на Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността на ОП „Чистота еко“ цели облекчаване на
административната тежест в обслужването на деветте общини и фирмите от региона и
развитие в уредбата на обществените отношения при съблюдаване принципа на добрата
администрация.
С промяната на щатното разписание се предвижда по-добра и ефективна
организация в преработката (сепарирането) на цялото количество отпадък постъпил за
деня и въвеждане на редица технически мерки и способи за осигуряване на
необходимото ниво на защита на личните данни и на обработването и съхраняването на
лични данни.
4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Предлаганите промени с Правилника за изменение и допълнение на Правилника
за организацията и дейността на ОП „Чистота еко“ са в съответствие с разпоредбите и
целите на националното и местно законодателство в т.ч. нормативните актове от повисока степен, както и с тези на европейското законодателство.
5. Правно основание: Предлаганият проект на Правилник за изменение и
допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Чистота еко“, е с
правно основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, вр. чл.52, ал.3 и ал.4 от Закон за
общинската собственост, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от АПК и чл. 11,
ал. 3 и чл. 26 от ЗНА, във връзка с чл.8 от Правилника за организация и дейността на
ОП „Чистота еко“.
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