ПРОЕКТ!
ПРАВИЛНИК
ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
”БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО – ДЕВИН”
/ОП „БКС – Девин”/
I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. Настоящият правилник урежда предмета на дейност, структурата,
управлението, числения състав, начина на финансиране и специфичните правила на
ОП „БКС – Девин”.
Чл. 2. (1) Общинско предприятие „БКС – Девин” е специализирано звено на
Община Девин, създадено на основание чл. 52 и чл. 53 от Закона за общинската
собственост, за изпълнението на местни дейности и услуги, финансирани от
общинския бюджет.
(2) Общинско предприятие „БКС – Девин” няма статут на юридическо лице.
(3) Общинско предприятие „БКС – Девин” е създадено за неопределен срок.
(4) Общинско предприятие „БКС – Девин” се създава, преобразува и закрива
с решение на Общински съвет – Девин, по предложение на кмета на общината.
Чл. 3. Общинско предприятие „БКС – Девин” е второстепенен разпоредител с
бюджетни средства от бюджета на Община Девин, и осъществява своята дейност на
бюджетна издръжка при условията и реда на този правилник, в съответствие с
изискванията на Закона за общинската собственост и приетите от Общински съвет –
Девин подзаконови актове. Предприятието е със самостоятелна сметка в банката.
II. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 4. Седалището и адресът на управление на ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
„БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО – ДЕВИН” е: област Смолян,
община Девин, гр. Девин, ул. Васил Левски № 1.
III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 5. (1) Общинско предприятие „БКС – Девин” е създадено за стопанисване
и поддръжка на общинската собственост, извършване на услуги, необходими за
задоволяване на потребностите на населението и за осигуряване на общински
дейности.
(2) Общинско предприятие „БКС – Девин” осъществява следните дейности:
1.

Събиране и транспортиране на битови и разделно събрани отпадъци на

територията на община Девин:
1.1.

Събиране на генерираните битови отпадъци от населените места и

селищните образувания на територията на община Девин.
1.2.

Транспортиране на събраните битови отпадъци до инсталации и

съоръжения за тяхното третиране.
1.3.

Разделно

събирани отпадъци.

събиране

на

отпадъци

от

опаковки

и

други

разделно

1.4.

Събиране и транспортиране на строителни отпадъци.

1.5.

Събиране на генерираните разделно събрани отпадъци от населените

места и селищни образувания.
2.

Почистване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци.

3.

Поддържане на

чистотата на уличните платна, площадите, алеите,

парковите и другите територии от населените места и селищните образувания в
Община Девин, предназначени за обществено ползване.
4.

Поддържане на чистотата в административните сгради на Община Девин.

5.

Снегопочистване и опесъчаване на улици, тротоари, стълбища, паркинги

и други места в гр. Девин, които не се почистват и опесъчават от външни фирми.
6.

Стопанисване,

поддържане

на

зелените

площи,

цветните

фигури,

насаждения по улиците, лесопарковете и гробищни терени в гр. Девин, както
създаването и поддържането на нови такива.
7.

Ремонт, поддържане и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на

техническата инфраструктура общинска собственост.
8.

Намаляване на височината и цялостния обхват на короната на дърветата

от зелената система на община Девин, премахване на сухи, заболели и опасни
дървета след издаден протокол от комисия към Община Девин.
9.

Почистване на речните корита на територията на община Девин от голяма

обрасла растителност.
10. Почистване на общинската пътна мрежа от надвиснала растителност.
11. Поставяне,

възстановяване

и

поддържане

на

вертикалната

и

хоризонтална пътна маркировка на общинската пътна мрежа.
12. Премахване на строежи или части от тях – общинска собственост или
такива, изградени върху земя – урегулирани поземлени имоти, улици, тротоари и др.
имоти общинска собственост, след издадена заповед на кмета на община Девин и в
присъствието на комисия от специалисти по общинска собственост/устройство на
територията в Общинска администрация – Девин.
13. Извършване на тъжни ритуали в гр. Девин.
14. Стопанисване и поддръжка на общинската собственост, в т.ч. общинския
жилищен фонд.
15. Събиране на наеми и такси по сключени от Община Девин договори за
отдаване под наем на имоти – общинска собственост.
16. Организация и стопанисване на Общинския пазар – събиране на такси за
ползване на общинския пазар, такси и наеми за ползване на тържища, тротоари,
площади, паркинги и улични платна.
17. Извършване и подпомагане на дейности по намаляване популацията на
безстопанствените кучета.
18. Добив на дърва за огрев за нуждите на общинските детски градини и
общинската администрация.
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Чл. 6. Общинско предприятие „БКС – Девин” не може да разширява своя
предмет на дейност, освен с решение на Общински съвет – Девин.
Чл. 7. Кметът

на

общината

или

упълномощен

от

него

заместник-кмет

координира и контролира дейността на общинското предприятие.
IV. СТРУКТУРА И ЧИСЛЕН СЪСТАВ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Чл. 8. (1) Структурата и численият състав на общинското предприятие е
съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящия правилник. Численият
състав на Общинско предприятие „БКС – Девин” е 52.
(2) Структурата и численият състав на общинското предприятие може да се
изменят от Общински съвет – Девин по предложение на кмета на община Девин.
V. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Чл. 9. (1) Общинско

предприятие

„БКС

–

Девин”

се

ръководи

и

представлява от директор, в рамките на предоставените му в настоящия Правилник
правомощия.
(2) В изпълнение на своите правомощия директорът на предприятието издава
заповеди.
Чл. 10.

Директорът на Общинско предприятие „БКС – Девин” се назначава и

освобождава от кмета на община Девин.
Чл. 11.

Директорът на Общинско предприятие „БКС – Девин” има следните

права и задължения:
1.

Организира и управлява цялостната дейност на предприятието, съобразно

действащото законодателство, решенията на Общински съвет – Девин и заповедите
на кмета на община Девин.
2.

Представлява предприятието пред държавните и общинските органи и

институции, съдебните органи, банките, както и пред всички други физически и
юридически лица.
3.

Изготвя и представя за утвърждаване от кмета на община Девин

длъжностно разписание и вътрешни правила за дейността на предприятието. С
вътрешните правила се определят:
-

специализацията на вътрешните структури по дейности;

-

подчинеността и взаимовръзките;

-

правата и задълженията на персонала;

-

санкциите при неспазване на правилата и другите нормативни актове;

-

други специфични правила и изисквания, свързани с дейността на

предприятието.
4.
трудовите

Съгласувано с кмета на община Девин сключва, изменя и прекратява
договори

на

работещите

в

предприятието,

и

урежда

трудовите

правоотношения с тях, съгласно трудовото законодателство.
5.

Осъществява оперативно ръководство на дейността на предприятието и

периодично изготвя и представя на кмета на община Девин отчет за нея.
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6.

Осъществява

общо

ръководство

и

контрол

при

управлението

на

предоставените на предприятието недвижими общински имоти.
7.

Организира

контрола

върху

финансово-счетоводната

дисциплина

и

ефективното използване на финансовите и материалните активи.
8.

Организира изготвянето, актуализирането и предоставянето на проект на

бюджетна сметка за съответната година /прогноза за очакваните приходи и
необходимите разходи за дейността му, за разходите, свързани с придобиването,
управлението и разпореждането с активи – общинска собственост/, които представя
в общинската администрация в законовия срок.
9.

Изготвя проект за структурата на общинското предприятие и го представя

на кмета на община Девин за одобрение и внасяне за разглеждане от Общински
съвет – Девин, при необходимост.
Чл. 12.

Договорите

за

осъществяване

на

дейността

на

общинското

предприятие се сключват от кмета на община Девин или по пълномощие от
директора на предприятието.
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Чл. 13. (1) Дейността на Общинско предприятие „БКС – Девин” се финансира
от бюджета на Община Девин. Всички разходи се реализират по единната бюджетна
класификация на разходите по бюджета на Община Девин.
(2) Всички приходи, реализирани от общинското предприятие, се внасят в
приход на община Девин.
Чл. 14.

Общинско предприятие „БКС – Девин” изготвя проект на бюджетна

сметка за необходимите му бюджетни средства за следващата година, която е
неразделна част от бюджета на Община Девин, и същата се утвърждава и изменя от
Общински съвет – Девин. Включват се разходите, необходими за:
1.

Възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодателя.

2.

Издръжка – стоки, материали, вода, горива, ел. енергия, външни услуги и

3.

Текущ ремонт и поддръжка на материалната база, сгради, машини,

други.
съоръжения и транспортни средства.
4.

Придобиване на дълготрайни активи.

5.

Други.

Чл. 15. Бюджетните средства се използват само по предназначение, съгласно
одобрения от Общински съвет- Девин бюджет на Общинско предприятие „БКС –
Девин” за съответната година.
Чл. 16. Разходите на предприятието са в рамките на утвърдения годишен
бюджет.
Чл. 17. Промени в одобрения бюджет на предприятието се извършват от
Общински съвет – Девин, въз основа на мотивирано предложение на директора на
предприятието, внесено от кмета на община Девин.
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Чл. 18. Общинско предприятие „БКС – Девин” води счетоводна отчетност
съгласно Закона за счетоводството и свързаните с него нормативни актове.
Чл. 19. Цялостния

контрол

по

изпълнение

на

дейността

на

Общинско

предприятие „БКС – Девин” се осъществява от кмета на община Девин или
упълномощен от него със заповед заместник-кмет.
VII. МАТЕРИАЛНА БАЗА
Чл. 20.

Общинско предприятие „БКС –Девин”, стопанисва и управлява

дълготрайни материални активи общинска собственост, предоставени му с Решение
на Общински съвет – Девин.
Преходни и Заключителни разпоредби
§ 1. Този правилник се приема на основание чл. 21 ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 53, ал. 3 от Закона за
Общинската собственост и чл. 3, т. 1 във връзка с т. 2 и чл. 4 от Европейската харта
за местното самоуправление

(Страсбург, 15.Х.1985 г., ратифицирана със закон,

приет от 37-то Народно събрание на 17.03.1995 г. (ДВ, бр. 28 от 28.03.1995 г.).
§ 2. Този правилник отменя Правилника за организацията и дейността на
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО –
ДЕВИН”, приет с Решение № 226 от 08.11.2013 г., изм. и доп. с Решение № 209 от
28.11.2014 г. на Общински съвет – Девин
§ 3. Изменения и допълнения в настоящия правилник са правят по реда на
неговото приемане.
§ 4. За неуредените в този правилник случаи се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство на Република България и актовете на Общински съвет
– Девин.
§ 5. Настоящият правилник е приет с Решение № ……… от …………..2020 г. по
Протокол № ………… и влиза в сила от деня на приемането му.
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Приложение № 1
към чл. 8, ал. 1 от Правилника
СТРУКТУРА И ЧИСЛЕН СЪСТАВ
на
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
„БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО – ДЕВИН”
№

Структурно звено/отдел

Численост

Директор

1

I

Административно звено

3

II

Отдел „Чистота”

14

III

Отдел „Поддръжка територии и общинска собственост”

34

ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ:

6

52

