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ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА  

ПРАВИЛНИКА 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ  

„БКС-МЪГЛИЖˮ 

 

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Приет с решение № 420 на Общински съвет – Мъглиж по т. 1, Протокол № 35 от 

27.01.2022 г.,  

 

§ 1. В чл.11 се добавя нова точка 25 със следното съдържание: 

25. Мобилна машина за дробене на дърва NEGRI, модел R260 с бензинов двигател 

HONDA GX 630 

  

§ 2. В Приложението към чл.9 се създава член 5 със следното съдържание: 

Чл.5. Цена за продажба на дървен чипс/ мулч/ органична тор: 

(1) 225 лв./ тон 

(2) 15 лв./ кг.  

 

МОТИВИ 

 

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА  

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БКС-МЪГЛИЖˮ 

 

Мотиви:  

1. ПРИЧИНИ, КОИТО НАЛАГАТ ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

ПРАВИЛНИКА 
По силата на Решение № 536 от 28.07.2022 г. на Общински съвет Мъглиж, от Община 

Мъглиж е предоставена, за управление мобилна машина за дробене на дърва NEGRI, модел 

R260 с бензинов двигател HONDA GX 630, 21 к.с. с електрически старт и NO STRESS-система 

против задръстване, с метален входящ конвейер и максимален диаметър на входящия 

материал – 13 см.  

Един от основните проблеми при сметопочистването и сметоизвозването на 

територията на община Мъглиж е генерирането на големи количества растителна маса в и до 

контейнерите за ТБО. Всичко това увеличава отчисленията по чл.64 от ЗУО, които са 

дължими от Община Мъглиж към РЦУО, находящо се в с. Ракитница, общ. Стара Загора.  

Предвид горното, мобилната машина за дробене може да бъде използвана за 

раздробяване на описаните по-горе растителни отпадъци. Като краен продукт от дробенето, се  

получава т.нар. дървесен чипс/ мулч/ органична тор, който може да бъде използван за 

облагородяване на озеленени площи. 

ОП «БКС-Мъглиж» има възмост да извършва продажба на дървесния чипс, респ. мулч 

или органична торт, предвид което прилагам следната калкулация, предложена от Директора 

на предприятието: 
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Калкулация за 1 машино смяна 8ч. 

произведен чипс/мулч/ органична тор 2 тона 

     1 заплата + осигуровки  1 човек  60 лева 

2 гсм  8 часа 165 разход 6л./ 1час 

3 дървен материал  2 000 кг. 200 лева 

всичко разходи, за произведен 2 тона чипс 

/себестойност/ 425 лева 

4 печалба  1 ден 25 лева 

всичко  450 лева 

             цена  на оферта за 1 тон  225 лева 

 

Изготвената калкулация е за 1 тон, но има възможност да се извършват продажби в по-

малки количества за нуждите на населението, предвид наличието на чували с вместимост 15 

кг. Единичната цена за чувал от 15 кг. би могла да бъде в размер на 15 (петнадесет) лева, като 

в нея са включени допълнителни компоненти за образуването й - цена на чувал, брандиране, 

допълнителен труд и механизация. 

 

 Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 4 от ЗНА, предложения по проекта могат да 

се изпращат на електронна поща obshtina@maglizh.bg в срок до 17 август 2022 година 

включително. 
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