Проект!

ПРАВИЛНИК
за устройството и дейността на Общинско предприятие „БКС - Търговище"
гр.Търговище
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Общинско предприятие „БКС - Търговище" се създава на основание
чл. 52 и чл. 53 от Закона за общинската собственост.
(2) Общинското предприятие се създава, преобразува и закрива с решение на
Общинския съвет - Търговище.
(3) Общинското предприятие не е юридическо лице и осъществява дейността
си от името и за сметка на Община Търговище в рамките на предоставените му
пълномощия.
(4) Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на
настоящия Правилник и в съответствие с изискванията на Закона за общинската
собственост (ЗОС), Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за
управление на отпадъците (ЗУО), Наредба № 6 за условията и изискванията за
изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и други подзаконови нормативни
актове.
II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 2. (1) Предметът на дейност на Общинско предприятие „БКС Търговище" е: Събиране и транспортиране на отпадъци; метене и чистене на улици,
тротоари и места за обществено ползване; снегопочистване и зимно поддържане на
улици и тротоари в населените места на община Търговище и общинската пътна
мрежа; поддържане, експлоатация, мониторинг и следексплоатационни грижи на
депо за неопасни отпадъци; експлоатация и поддържане на площадки за събиране и
временно съхранение на опасни отпадъци от бита; експлоатация и поддръжка на
съоръжения за предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци и
компостиране на разделно събрани растителни и биоразградими отпадъци;
експлоатация на инсталации/ площадки за оползотворяване, третиране и съхраняване
на строителни и инертни отпадъци; производство, пласиране и продажба на компост;
ниско и високо строителство; поддържане, ремонт, модернизация, реконструкция на
улици, площади и паркинги; асфалтово производство и асфалтополагане;
строително-монтажни дейности; производство и реализация на варови, бетонови
разтвори и бетонови елементи; дейности с тежка механизация – земекопни машини,
кранове и товарачи
(2) Дейностите по ал. 1 включват:
1. Събиране и транспортиране на отпадъци (битови, строителни, растителни и
биоразградими) в населените места в Община Търговище:
• изнасяне на съдовете за събиране на битови отпадъци до специализирания
автомобил;
• закачане, изсипване и откачане на съдовете от автомобила;
• връщане на съдовете на установеното място;

• почистване на съдовете и падналите отпадъци около тях;
• извозване на събраните отпадъци посредством специализирани
автомобили;
• разтоварване на събраните отпадъци до място за тяхното третиране (депо,
инсталация за компостиране, инсталация за сепариране, инсталация/площадка за
третиране на строителни отпадъци и др.)
2.
Метене и чистене на улици, тротоари и територии за обществено
ползване в гр. Търговище и кварталите:
• машинно метене на уличните платна по приложен график;
• машинно миене и оросяване на уличните платна и тротоари по приложен
график;
• машинно почистване от тревни кълнове и косене по улични настилки и
тротоарни площи;
• машинно косене с дискова брана по улични банкети;
• подрязване на клони и храсти по улични банкети;
• ръчно/ машинно метене на тротоари и пешеходни алеи;
• почистване на алеите на паркове, квартални градини, детски и спортни
площадки;
• почистване на уличните платна и тротоари от земни наноси;
• ръчно почистване на тротоарни площи от трева, бурени и др.
• събиране на падналите листа;
• събиране на отпадъците от уличните кошчета за отпадъци;
• ръчно почистване на дъждоприемните решетки и кофите на шахтите.
3. Поддържане, експлоатация и мониторинг на Регионално депо за неопасни
отпадъци, съгласно условията на издаденото комплексно разрешително (КР) на
Община Търговище и разпределените отговорности с Община Търговище:
• Измерване на електронна везна на постъпилите отпадъци;
• Третиране на отпадъците, чрез пробутване, разстилане, уплътняване и
запръстяване, при стриктно спазване на приетата технология за депониране;
• Водене на отчетна документация, съгласно условията на КР;
• Мониторинг на депото, съгласно КР: контрол на емисиите на изпускани
вредни вещества в атмосферния въздух, мониторинг на състава и анализ на
инфилтрата, отделящ се от клетката за депониране на отпадъци, анализ и състав на
повърхностните води, измерване състоянието на тялото на депото, охарактеризиране
на постъпващите отпадъци, измерване нивата на шума, анализ на състоянието на
почвите, изготвяне на доклади и отчети до РИОСВ гр. Шумен;
• Изграждане и надграждане на газови кладенци;
• Охрана на депото;
• Следексплоатационни грижи на депото за неопасни отпадъци.
4. Експлоатация и поддържане на площадки за събиране и временно
съхранение на опасни отпадъци от бита; инсталации за предварително третиране
(сепариране) на битови отпадъци, за компостиране на разделно събрани растителни и
биоразградими отпадъци; инсталации за оползотворяване, съхранение и третиране на
строителни отпадъци.
5. Строителство:

Ниско строителство, поддържане, рекострукция на улици, площади и
паркинги, благоустрояване, ремонт на улични платна, площади, паркинги, алеи,

тротоари и други на територията на Общината, предназначени за обществено
ползване; поддържане на хоризонтална маркировка; механизирано косене на банкети
от общинска пътна мрежа, кастрене на клони и храсти в сервитута на пътната и
транспортната инфраструктура;

асфалтово производство и асфалтополагане;

производство на варови и циментови разтвори и циментови изделия;

почистване, поддръжка и ремонт на дъждоприемните шахти, оттоците и
съоръженията на дъждовната канализация, общинска собственост;

високо строителство, поддържане и ремонт на сгради, общинска
собственост;- неотложен ремонт и отстраняване на аварии в административни
сгради, училища, детски градини, сгради на културни институции, почивни бази,
мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други обекти, собственост
на Община Търговище;

премахване на строежи или части от тях - общинска собственост или
такива изградени върху земя, урегулирани поземлени имоти, улици, тротоари и др.
имоти — общинска собственост;

демонтиране на незаконни рекламно-информационни елементи (РИЕ),
преместваеми обекти, елементи на техническата инфраструктура, ограждения и
други подобни, поставени върху имоти, общинска собственост;

почистване на отпадъци, изхвърлени на неразрешени за това места,
ликвидиране на незаконни сметища;

поддържане и експлоатация на депа за строителни отпадъци или на
други инсталации, или съоръжения за обезвреждане на строителни и други
отпадъци;

извършване на дейности със строителна, комунална и друга техника и
механизация.
Чл. 3. Определеният предмет на дейност може да се допълва или ограничава с
решение на Общинския съвет - Търговище.
III. НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ
Чл. 4. Общинското предприятие осъществява дейността си под
наименованието „БКС - Търговище" със седалище гр. Търговище, с адрес: ул.
Петлешков 27
IV. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Чл. 5. Общинското предприятие се ръководи и представлява от Директор.
Чл. 6. Кметът на Общината назначава Директора на Общинското предприятие
след провеждане на конкурс и сключва индивидуален трудов договор с него, като
урежда трудовите правоотношения съгласно Кодекса на труда.
Чл. 7. Директорът организира и управлява дейността на предприятието
съобразно действащото законодателство, решенията на Общинския съвет и
заповедите на Кмета на Общината.
Чл. 8. За осъществяване на своите правомощия Директорът на Общинското
предприятие издава заповеди.
Чл. 9. ОП „БКС – Търговище“ има свой печат.
V.
ПРАВОМОЩИЯ НА ДИРЕКТОРА
Чл. 10. Директорът ръководи и представлява Общинското предприятие.

Чл. 11. Организира управлението и съхраняването на предоставеното му
общинско имущество.
Чл. 12. Директорът назначава, преназначава и уволнява работниците и
служителите на Общинското предприятие и урежда трудовите правоотношения с тях
съгласно Кодекса на труда.
Чл. 13. Директорът на Общинското предприятие ежемесечно представя на
Кмета на Общината отчет за приходите и разходите и анализ на изпълнението на
утвърдената план-сметка и изпълнението на годишната програма, а след
приключването на всяко тримесечие - отчет, анализ на резултатите и доклад за
дейността на предприятието. План-сметката се предлага от Директора на
Предприятието, съгласува се с Кмета на Общината и се одобрява от Общинския
съвет.
Чл. 14. При осъществяване на дейността си Директорът изпълнява следните
функции:
1. Планира, организира и координира работата на работниците и служителите
на Предприятието.
2. Сключва договори с трети лица като представляващ предприятието.
3.
Разработва и дава предложения за подходяща административноуправленска структура и разписание на длъжностите.
4. Изпълнява всички задължения на второстепенен разпоредител с бюджетни
кредити.
5. Организира и контролира ежегодното разходване на средствата в рамките
на утвърдените бюджетни кредити, съгласно бюджета на Община Търговище.
6. Контролира и носи отговорност за спазване на финансово-счетоводната
дисциплина и използването на материалните и парични активи.
7. Разработва програма за дейността на Общинското предприятие, която
съгласува с Кмета на Общината.
8. Следи за спазване законосъобразността при прилагане на нормативната
уредба в работата на Общинското предприятие.
9. Изпълнява задълженията на Възложител по ЗОП след упълномощаване от
Кмета на Общината по процедури, свързани с дейността на предприятието.
VI. СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ
Чл. 15. Организационната структура и численост на Предприятието се
утвърждават от Общинския съвет, а длъжностното разписание - от Кмета на
Общината.
Чл. 16. Директорът на Общинското предприятие е на пряко подчинение на
Кмета на Общината.
VII. ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Чл. 17. (1) Общинското предприятие е второстепенен разпоредител с бюджет.
(2) Общинското предприятие „БКС - Търговище" се финансира от бюджета на
Община Търговище и от собствени приходи. Всички разходи се реализират по
Единния бюджетен класификатор на бюджета на Община.
Чл. 18. Общинското предприятие „БКС - Търговище" изготвя план-сметка за
необходимите бюджетни средства за следващата година, която се внася от кмета за
утвърждаване от Общински съвет - Търговище. За база се вземат фактически
извършените разходи, както следва:
1. Работни заплати за списъчния и извънсписъчния състав.

2. Издръжка - стоки, материали, вода, горива, ел. енергия, външни услуги и др.
3. Текущ ремонт и поддръжка на материалната база - сгради, машини,
съоръжения и транспортни средства, съдове за ТБО и др.
4. Придобиване на дълготрайни активи.
5. Други.
VIII. ПРЕДОСТАВЕНО ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
Чл. 19. За функционирането на предприятието безвъзмездно му се
предоставят за управление активи съгласно Приложение №1 и материални запаси
Приложение№ 2
Чл. 20. Предприятието поддържа с грижата на добър стопанин предоставеното
му за управление имущество.
Чл. 21. Предприятието може да отдава под наем на трети лица части от
предоставеното му общинско имущество, след решение на Общинския съвет.
IX. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОТЧЕТНОСТТА И КОНТРОЛ
Чл. 22. Общинското предприятие осъществява счетоводната си дейност
съгласно изискванията на Закона за счетоводството.
Чл. 23. Община Търговище регистрира предприятието пред данъчните и
статистически органи.
Чл. 24. Общинското предприятие отчита своята дейност ежемесечно с
протоколи, които се утвърждават от упълномощени от кмета длъжностни лица.
X.
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 25. Общинското предприятие се закрива с решение на Общинския съвет.
XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 26. Настоящият правилник е изготвен в съответствие с изискванията на
чл. 52 и чл. от Закона за общинската собственост и влиза в сила от деня на
приемането му от Общински съвет - Търговище.

