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ПРАВИЛНИК 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ  

„БКС-МЪГЛИЖˮ 
 
 

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.1. Настоящия Правилник, урежда дейността, структурата, управлението, числения 

състав, правата и задълженията на Общинско предприятие “БКС-МЪГЛИЖ. 

Чл.2. (1) Общинско предприятие “БКС-МЪГЛИЖ” е специализирано звено на Община 

Мъглиж, по смисъла на Глава шеста от Закона за общинската собственост. 

(2) Общинско предприятие “БКС-МЪГЛИЖ” е второстепенен разпоредител с 

бюджетни кредити и няма статут на юридическо лице. 

(3) Общинско предприятие “БКС-МЪГЛИЖ” се създава за неопределен срок. 

 

II. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ 
 

Чл.3. Общинското предприятие е с наименование “БКС-МЪГЛИЖ”. 

Чл.4. Седалището и адреса на управление на предприятието е гр. Мъглиж, пл. “Трети 

март” № 32. 

 

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

 

Чл. 5. Общинското предприятие е с предмет на дейност: 

1. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, включително зимно 

поддържане, снегопочистване и опесъчаване 

2. събиране и транспортиране на битови отпадъци 

4. подпомагане дейностите по организацията и провеждането на общински 

мероприятия; 

5. извършване на възмездни услуги за транспортиране на ТБО (твърди битови 

отпадъци), строителни и биоразградими отпадъци (листа, клони), и земна маса. 

6. извършване на услуги по приет от Общински съвет мъглиж ценоразпис с наличната в 

предприятието техника  

 

IV. СТРУКТУРА, ЧИСЛЕН СЪСТАВ И УПРАВЛЕНИЕ 

 

Чл. 6. (1) Структурата на общинско предприятие “БКС-МЪГЛИЖ” е както следва: 

 

№ по ред  Длъжност  Щатни бройки  

1.  Директор  1  

2.  Счетоводител 0,5 

3.  Шофьор  8 

4.  работник 2 

Щатна численост  11,5 
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(2) Щатната численост на персонала е 11,5 бр. 

(3) При необходимост, свързана с поддържане на териториите за обществено ползване, 

директора може да наема за не повече от 6 /шест/ месеца до 10 /десет/ сезонни работници. 

Чл.7. Общинското предприятие се управлява от директор, назначен от кмета на 

Община Мъглиж. 

Чл.8. Директорът на общинско предприятие “БКС-МЪГЛИЖ”: 

1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на общинското предприятие 

при спазване изискванията на действащото законодателство и приетите от Общински съвет – 

Мъглиж наредби, свързани с дейността на общинското предприятие; 

2. представлява общинското предприятие пред компетентните органи и пред трети 

лица; 

3. представя в Общината изискваните справки, отчети и друга информация свързана с 

дейността на общинското предприятие; 

4. изпълнява всички задължения на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити; 

5. организира контрола върху финансово-счетоводната дисциплина и ефективното 

използване на финансовите и материални активи; 

6. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на работещите в предприятието, 

утвърждава длъжностните им характеристики, съгласно утвърдената структура и численост на 

персонала на общинското предприятие при спазване изискванията на Кодекса на труда и други 

действащи нормативни документи; 

7. осъществява общо ръководство и контрол при управлението на предоставеното на 

предприятието имущество. 

 

V. ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

 

Чл.9 (изм. Реш. № 492/ 26.05.2022 г.) Предприятието се финансира със субсидия на 

второстепенен разпоредител и реализира печалба в резултат на осъществените услуги, 

съгласно приложение.   

Чл.10. Предприятието съставя месечни, тримесечни и годишни отчети за изпълнение на 

бюджета, както и всички останали отчетни форми и документи, изискващи се от 

първостепенния разпоредител – Община Мъглиж. 

 

VI. ПРЕДОСТАВЕНО ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО 

 

Чл. 11. За изпълнение дейностите на ОП ”БКС-МЪГЛИЖ” се предоставя за управление 

следното движимо имущество: 

1. Багер Хидромег, рег. № СТ06717, СТ0011897А 

2. Мерцедес 220Д, рег. № СТ0003ВА 

3. Мерцедес Атего (мотометачка), рег. № СТ6130РМ  

4. Мерцедес Аксор (контенеровоз), рег. № СТ6338РМ 

5. Волво ФМ9, рег. № СТ8765РР 

6. МАН ТГЛ 8.180 ББ, рег. № СТ7689РН 

7. МАН ТГЛ 8.150 ББ, рег. № СТ0038РН 

8. Пежо Боксер, рег. № СТ0982ВН 

9. Специализиран автомобил Волво (автовишка), рег. № 4413КС 

10. Мини челен товарач HYTEC, рег. № СТ10401 

11. Мерцедес Спринтер, рег. № СТ 1782 ВА 

12. Ръчноводима вакуумна машина Glutton модел 2211, с включени в оборудването 

стандартна кофа 240 л., карбонова тръба с 12,5 см диаметър; Странична кофа и щипка за 

обемисти отпадъци; LED прожектор за нощна работа; интегрирано зарядно устройство. 

13. Водоструйка 

14. Помпа 80NJN 102-105 

15. Плоча вибрационна Вега-1 

16. Снегорин 



 

17. Верижен трион BOSCH и зарядно 

18. Помпа за грес ръчна 

19. Ъглошлайф 230 mm 2400W 

20. Помпа бензинова 3"LTWT80C мръсна вода 

21. Гребло за сняг 

22. Хидравличен чук за багер 

23. Коса моторна с троен диск Щил FS260 – 2 бр. 

24. Моторна резачка Щил MS241 C-M с шина 40 см. 

25. (допълн.Реш.№536/28.07.22г.) Мобилна машина за дробене на дърва NEGRI, модел R260 

с бензинов двигател HONDA GX 630, 21 к.с 

26. (допълн.Реш.№614/23.11.22г.) Специален автомобил (автовишка), марка Мерцедес 

Спринтер 411 ЦДИ, Рег. № РВ7850НТ. 

 

 

          Приложение към чл.9  

 

Чл.1. Цена за ползване на багер/ мини челен товарач – 55 лв./час без ДДС. 

Чл.2. Цена за ползване на автовишка – 50 лв./час без ДДС. 

Чл.3. (1) Цена за ползване на камиони МАН – самосвали – 2,20 лв./км. без ДДС. 

(2) Цена за престой – 11 лв./час без ДДС. 

(3) Цената по ал.2 е дължима за всеки започнат час. 

Чл.4. (1) Цена за ползване на контейнеровоз – 2,40 лв./км. 

(2) Цена за престой - 11,50 лв./час без ДДС. 

 (3) Цената по ал.2 е дължима за всеки започнат час. 

Чл.5(нова Реш.№536/28.07.22г.) Цена за продажба на дървен чипс/ мулч/ органична тор: 

(1) 225 лв./ тон 

(2) 15 лв./ кг. 

 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1. (1) Настоящият правилник се приема на основание чл.52, ал.3 от Закона за 

Общинската собственост. 

(2) Настоящият правилник е приет с решение № 420/ 27.01.2022 г. и влиза в сила от 

15.02.2022 г., изменен с Решение № 492/ 26.05.2022 г., допълнен с Решение № 536/ 28.07.2022 

г., допълнен с Решение № 551/ 23.08.2022 г., допълнение с Решение № 614/ 23.11.2022 г. 

§2. За неуредени в този Правилник въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 

законодателство в Република България, в това число и актовете на органите на местно 

самоуправление на територията на Община Мъглиж. 
 

 

Д-р Стефан Христов 

Председател на Общински съвет Мъглиж 


