
Р Е Г И С Т Ъ Р  З А  О Б Щ И Н С К И Т Е  П Р Е Д П Р И Я Т И Я
№ Наименование на № и дата на приемане на решението Предмет на Органи на Брой заети Предоставено на предприятието
по предприятието на общински съвет за създаването, дейност на управление на лица по недвижимо общинско имущество - акт за
ред преобразуването и закриването на предприятието предприятието щатно общинска собственост

общинското предприятие разписание №/дата
1 2 3 4 5 6 7

1. ОП "Странични дейности" 66/23.02.2004 г. създадено 1.Благоустройство и ДИРЕКТОР
73 към 

01.01.12 Административна сграда"Спектър"- АОС 3546/2008г.
комунална дейност Пристройка към Админ.сграда 1бр.- АОС 3546/2008г.
2.Общински пазари и Администр.сграда Вар.с-во 1бр.- АОС-4028/2011г.
тържища Администр.сграда - кв.162/АОС № 3729/2009г.
3.Изграждане на нови Масивна двует.администр.-сграда 380кв.м-1116/1999г.
благоустройствени обек- ЗДР Комплекс кв.63 АОС 1686/2000г.
ти, управление, поддър- Автогара временна постройка
жане чистотата и други Сграда автокран Варово стопанство- 4028/2011г.
комунални дейности Къщички "Брацигово" Озеленяване 2бр.-временни сгради
4.Направа, ремонт, под- Павилион други ДМА - временни сгради
дръжка и монтаж на ото- Бензиностанция други ДМА -2670/2003г.
плителни, вентилационни, Диагностичен пункт други ДМА-2670/2003г.
тенекеджийски,хидроизо- Произв.хале Варово с-во 1бр.-3280/2007г.
лационни, ВиК, климатични Дърводел.работ. Стройкомплект 1бр.- АОС 3284/2007г.
инсталации и всякакъв вид Навес Стройкомплект 1бр.-АОС 3284/2007г.
строително-монтажни работи Портиер с гараж Стройкомплект 1бр.- АОС 3284/2007г.
5.Добиване на инертни мате- гаражни клетки 4бр.- 3729/2009г.
риали Склад за пестициди - варово стоп. - 4028/2011г.
6.Извършване на услуги:
-доставка на варови и бето-
нови разтвори
-доставка на отоплителни м-ли
-строително-ремонтни работи
-производство на бетонови из-
делия
-транспорт
-доставка и продажба на на 
течни горива
-годишен технически преглед
на МПС
-авторемонтни услуги
-изораване на ниви и дворни 
места 
-други
7.Производствена дейност - 
фурни, казани, сушилни
8.Селскостопанска дейност - 
обработка на общинска земя и 
получаване на селскостопанска 
продукция.Стопаянисване на
язовири.Животновъдство.
9.Доставка на стоки, продажба,



търгавска дейност
10.Социално обслужване
11.Обредна дейност
12.Осигуряване на почивното
дело, ученическото и столово
хранене
13.Управление и поддържане на
общински жилища, сгради и пъ-
тища
14.Транспортно обсужване
15.Други, необходими за осъще-
ствяване дейностите на общината
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