
 Р Е Ш Е Н И Е  № 2 5 1  

на Столичния общински съвет 

 от 18.05.2017 година 

За изменение и допълнение на Правилника за организация на 
дейността на общинско предприятие (ОП) „Екоравновесие”, приет с 
Решение № 352/12.07.2012 г. на Столичен общински съвет (СОС), изменен 
с Решение № 478/24.07.2014 г. и Решение № 507/23.07.2015 г. на СОС. 

МОТИВИ:  

1. Причини, които налагат приемането: 
„Екоравновесие” е общинско предприятие с основна дейност - 

регулиране популацията на безстопанствените кучета на територията на 
Столична община. Предприятието е основано през 1998 година като 
„Зоомилосърдие”, през 2002 година е преименувано на Екоравновесие. 
През септември 2006 г. влизат в сила решение на Столичния общински 
съвет за дейността на предприятието и Правилник за работата. 

На 24 януари 2008 година Народното събрание прие Закон за защита 
на животните. Съгласно изискванията на Закона, през април 2008 година 
Столичен общински съвет приема първата „Програма за овладяване на 
популацията на безстопанствените кучета на територията на СО 2008-2011 
г.”. Тя съдържа всички утвърдени от международния опит и Световната 
здравна организация мерки за постигане на траен и ефективен контрол 
върху популацията на безстопанствените и домашните кучета, като 
основния метод заложен в Програмата е ”кастрирай и върни”. 

В периода 30.05.2016 г. - 08.09.2016 г. в общинското предприятие е 
извършен вътрешен одит от дирекция „Вътрешен одит” на Столична 
община. Изготвен е доклад с peг. индекс СОА16-ОД02-14/27.09.2016 г.                  
С цел подобряване дейността на предприятието, към директора са 
формулирани 6 (шест) препоръки. 

Съгласно т.3 от препоръките, е необходимо, чрез ресорния заместник 
кмет, да бъде инициирано допълване на регламентите на чл.11, т.4 от 
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Правилника да бъде оправомощено конкретно длъжностно лице да 
утвърждава вътрешни правила за дейността на предприятието. 

Също така, със Заповед № СОА16-РД09-1039/22.07.2016 г. на кмета 
на Столична община е утвърден новия Устройствен правилник за 
организацията и дейността на Столичната общинска администрация и 
дирекция „Общински земи, гори, водни обекти и околна среда” е 
преименувана на дирекция „Околна среда”. Предложението за промяна 
предвижда задължителни съгласувателни процедури, разписани във 
вътрешните правила на предприятието с ресорният заместник кмет и 
директора на дирекция „Околна среда”. 

2. Цели, които се поставят: 
С предложения проект за изменение и допълнение на Правилника се 

предлагат следните текстове: 
§1 Чл.11, т.4 става: „Разработва вътрешни правила за дейността на 

предприятието, които се съгласуват от Заместник кмета по Направление 
„Зелена система, екология и земеползване” и Директора на Дирекция 
„Околна среда” и се утвърждава от кмета на Столична община”; 

§2 Чл.11, т.7 става: „съгласува изпълнението на дейността на ОП 
„Екоравновесие” със Заместник кмета по Направление „Зелена система, 
екология и земеползване” и Директора на Дирекция „Околна среда” и се 
утвърждава от кмета на Столична община”; 

§3 Чл.11, т.8 става: „съгласува изпълнението на дейности по 
сключени договори от кмета на Столична община, или упълномощено от 
него лице, със Заместник кмета по Направление „Зелена система, екология 
и земеползване” и Директора на Дирекция „Околна среда”. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на 
новия поднормативен акт: 

Като второстепенен разпоредител на бюджетни средства, бюджетът 
на общинското предприятие „Екоравновесие” се одобрява с решение на 
Столичен общински съвет, в рамките на одобрения цялостен бюджет на 
Столична община. 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, 
ако има такива: 

С приемането на измененията и допълненията на Правилника за 
дейността на общинското предприятие „Екоравновесие" се регламентират 
ясни правила за съгласуваност, координация и контрол на дейността, 
съгласно утвърдения Устройствен правилник за организацията и дейността 
на Столичната общинска администрация. 



5. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз 
Предлагания проект за решение на Столичен общински съвет не 

противоречи на Европейското законодателство. 
На основание чл.52, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост 

и чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация 

С Т О Л И Ч Н И Я Т  О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  

                  Р Е Ш И :  

Изменя и допълва Правилника за организация на дейността на 
общинско предприятие (ОП) „Екоравновесие”, приет с Решение № 352/ 
12.07.2012 г. на Столичен общински съвет (СОС), изменен с Решение № 
478/24.07.2014 г. и Решение № 507/23.07.2015 г. на СОС, както следва: 

§1 Чл.11, т.4 става: „разработва вътрешни правила за дейността на 
предприятието, които се съгласуват от Заместник кмета по Направление 
„Зелена система, екология и земеползване” и Директора на Дирекция 
„Околна среда” и се утвърждават от кмета на Столична община”; 

§2 Чл.11, т.7 става: „съгласува изпълнението на дейността на ОП 
„Екоравновесие” със Заместник кмета по Направление „Зелена система, 
екология и земеползване” и Директора на Дирекция „Околна среда”; 

§3 Чл.11, т.8 става: „съгласува изпълнението на дейности по 
сключени договори от кмета на Столична община, или упълномощено от 
него лице, със Заместник кмета по Направление „Зелена система, екология 
и земеползване” и Директора на Дирекция „Околна среда”. 

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински 

съвет, проведено на 18.05.2017 г., Протокол  № 33,  точка 2 от дневния ред, 

по доклад № СОА17-ВК66-458/19.01.2017 г. и писмо № СОА17-ВК66-458 

/5/12.05.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния 

общински съвет. 

Председател на Столичния 
общински съвет: (п)  

       Елен Герджиков  


