
МОТИВИ 
 

към Проект на Правилник № 7 за устройството и дейността на Общинско предприятие 
„Чистота“, действащо на територията на община Две могили, област Русе 

    

➢➢➢➢    Причини, налагащи приемането на Проект на Правилник № 7 за устройството и 
дейността на Общинско предприятие „Чистота“, действащо на територията на община 
Две могили, област Русе 

Организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота“ към Община Две 
могили съгласно чл. 52, ал. 3 от Закона за общинската собственост е необходимо да бъдат 
уредени в Правилник. 
➢➢➢➢ Цели, които се поставят: 

Със създаването на Общинско предприятие „Чистота“ към Община Две могили се 
цели постигане на по-добра оперативност, ефективност и икономичност на извършваните 
дейности. 

Приемането на Правилник № 7 за устройството и дейността на Общинско 
предприятие „Чистота“, действащо на територията на община Две могили, област Русе се 
налага с цел регламентиране на общите положения, предмета на дейност, наименованието и 
седалището, управлението и представителството, структурата на предприятието, както и 
правата и задълженията на неговия директор и организацията на отчетността и контрола по 
отношение на дейността. 

Всички горепосочени отношения е необходимо да бъдат нормативно уредени с цел 
законосъобразно функциониране на предприятието. 
➢➢➢➢ Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата наредба: 

Новосъздаденото Общинско предприятие „Чистота“ ще се финансира със средства от 
бюджета на Община Две могили, както и от собствени приходи и неговият директор ще бъде 
второстепенен разпоредител с бюджетни средства. 

Приемането на Правилника няма да е свързано с изразходване на допълнителни 
финансови средства от бюджета на общината, както и с допълнителни човешки ресурси. 
➢➢➢➢ Очаквани резултати от прилагането, включително финансови: 

Чрез създаването на Общинско предприятие „Чистота“ към Община Две могили ще 
бъде подсигурено изпълнението на широк кръг от дейности по отношение на ремонта и 
поддръжката на общинско имущество, озеленяването и чистотата на територията на 
общината от специализирана структура към Общината и това ще намали необходимостта от 
външно възлагане за извършването им. 

Приемането на Правилника ще доведе до ефективност и законосъобразно 
осъществяване на дейността на Общинско предприятие „Чистота“ към Община Две могили, 
съответно до правилното стопанисване и управление на предоставеносто му имущество. 
➢➢➢➢ Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 
 

Проектът не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз, ето 
защо не се налага анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Предлаганият 
Проект на Правилник № 7 за устройството и дейността на Общинско предприятие „Чистота“, 
действащо на територията на община Две могили, област Русе е подзаконов нормативен акт 
и е в съответствие с разпоредбите и целите на националното и местното законодателство, в 
това число с нормативните актове от по-висока степен. Предлаганият Проект на Правилник 
не противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.  

 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
7150 Две могили, бул. “България” № 84, тел. 0895 567 503, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 

П Р А В И Л Н И К 

№ 7 
ЗА 

УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА 
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ЧИСТОТА", 

ДЕЙСТВАЩО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 
ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛАСТ РУСЕ 

 

 

 

 

 

 

Приет на основание чл. 52, ал. 2 във връзка с ал. 3, чл. 53, т. 2 от Закона за общинската 
собственост, чл. 21, ал. 1 т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местно 

самоуправление и местна администрация и чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 24, чл. 4, ал. 1 във връзка с 
чл. 93 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската администрация с Решение №....... по Протокол №    /     г. 

на Общински съвет - Две могили 



 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

общинската собственост и урежда осъществяването на дейността на Общинско предприятие 
„Чистота“. 

(2) Общиснко предприятие „Чистота“ се създава, преобразува и закрива с решение на 
Общински съвет – Две могили, на основание чл. 52, ал. 2 от Закона за общинската 
собственост. 

(3) Общинското предприятие е специализирано звено на Община Две могили, което 
се финансира от бюджета на Общината и от собствени приходи. 

(4) Предприятието не е юридическо лице и осъществява дейността си от името на 
Община Две могили в рамките на предоставените му правомощия. 

(5) Общинско предприятие "Чистота" е второстепенен разпоредител с бюджетни 
кредити от бюджета на Община Две могили. 

(6) Предприятието осъществява дейността си въз основа на този Правилник, приет от 
Общински съвет – Две могили. 

 
НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ 
 

Чл. 2. Общинското предприятие осъществява дейността си под наименованието 
„Чистота“. 
Чл. 3. Общинско предприятие „Чистота“е със седалище и адрес на управление: гр. 
Две могили, общ. Две могили, обл. Русе, ул. „Цар Симеон“ № 26. 
 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 
 
Чл. 4. (1) Предметът на дейност на Общинско предприятие „Чистота" включва 

следните дейности: 
1. Озеленяване и поддържане на зелени площи, градини, паркове и детски площадки; 
2. Осъществяване на сметосъбиране и сметоизвозване на неопасни отпадъци за 

обезвреждане; 
3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените 

места от общината; 
4. Превоз на товари и пътници след получаване на необходимите лицензи; 
5. Поддържане и осигуряване на уличното осветление на територията на община Две 

могили; 
6. Изграждане, поддържане и ремонт на уличната и на общинската пътна мрежа; 
7. Строително-ремонтни дейности; 
8. Предоставяне на услуги на физически и юридически лица, съобразно наличната 

механизация, по цени, определени в Наредба № 5. 
9. Осъществяване на аварийно-спасителни дейности; 
10. Поддържане в нормално експлоатационно състояние на имуществото, 

предоставено за управление на Община Две могили; 
 (2) Определеният предмет на дейност може да се допълва или ограничава с решение 

на Общински съвет. 
 

СТРУКТУРА И ЧИСЛЕН СЪСТАВ НА ОБЩИНСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ 
 
Чл. 5. (1) Общинско предприятие „Чистота“ има следната структура: 
1. Директор - 1 бр. 
2. Счетоводител - 1 бр. 
3. Домакин-механик – 1 бр. 



4. Шофьор - сметосъбираща машина – 3 бр. 

5. Сметосъбирач – 5 бр. 

6. Шофьор - тракторист – 5 бр. 

7. Общ работник – 12 бр.  

Общо: 28 броя. 

 
ИМУЩЕСТВО 

 
Чл. 6. (1) За осъщестяване на дейността, за която е създадено, на ОП „Чистота“ се 

предоставя за управление общинско имущество, собственост на Община Две могили. 
(2) Предоставеното и придобито в резултат от дейността на предприятието 

имущество е общинска собственост и за него се прилагат Закона за общинската собственост 
и Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – 
общинска собтственост в община Две могили, област Русе. 

Чл. 7. (1) Предоставянето на общински имоти за управление на ОП „Чистота“ се 
извършва с решение на Общински съвет – Две могили. 

(2) На ОП „Чистота“ се предоставят за управление недвижимите имоти, посочени в   
Приложение № 1 – Списък на недвижимите имоти, които се предоставят за управление на 

ОП „Чистота“ и моторни превозни средства, съгласно Приложение № 2. Списък на 

автомобилите, които се предоставят за управление на ОП „Чистота“, които са 
неразделна част от настоящия Правилник. 

(3) Със Заповед на Кмета на Община Две могили се предоставят за управление на 
Общинско предприятие „Чистота“ и други движими вещи, необходими за осъществяването 
на дейността му. 
 
 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ 

 
Чл. 8. (1) Общинско предприятие "Чистота" се ръководи и управлява от Директор. 
(2) Директорът на Общинско предприятие „Чистота" се назначава и освобождава от 

Кмета на Общината след провеждането на конкурс по реда на Кодекса на труда. 
Чл. 9. (1) Директорът е пряко подчинен на Кмета на Общината. Той има следните 

права и задължения: 
1. Представлява Предприятието пред държавни и общински органи и институции, 

съдебни органи, банки, както и пред други физически и юридически лица. 
2. Предлага на Кмета на Общината сключването, изменянето и прекратяването на 

трудовите договори на работещите в предприятието, утвърждава длъжностните им 
характеристики, следи за спазването на трудовото законодателство и извършва други 
действия от името на работодателя - Община Две могили, по смисъла на Кодекса на труда. 

3. Възлага чрез граждански договори с трети лица по предвидения законов ред 
извършването на необходими работи и услуги за осъществяване функциите по чл. 2, ал. 1 от 
настоящия правилник, когато сложността и спецификата им не позволява да бъдат 
изпълнение от персонала на предприятието. 

4. Изготвя 6-месечен и годишен отчет за извършваната от предприятието дейност. На 
базата на тези отчети Кметът на Община Две могили, два пъти годишно, внася в Общинския 
съвет доклад за дейността на общинското предприятие. 

5. Ежегодно в срок до 30 Октомври предоставя на Дирекция „Финанси, местни 
данъци и такси“ на Община Две могили изходящи данни за съставяне на план сметката по 
чл. 66 от Закона за местните данъци и такси. 

6. Представя за утвърждаване проект за план-сметка за приходите и разходите за 
текущата година. 

7. Осъществява общо ръководство и контрол при управлението на предоставеното на 
предприятието общинско имущество. 



8. Отговаря за постигане целите на общинското предприятие, като управлява 
публичните средства по законосъобразен, икономичен, ефикасен и ефективен начин. 

9. Следи за промените в нормативната уредба и предлага на Кмета на Общината 
предприемането на действия за постигане на по-добра организация на работата. 

(2) Директорът няма право: 
1. От свое или чуждо име да извършва търговски сделки, без писменото съгласие или 

възлагане от Кмета на Общината. 
2. Да участва в капитала на търговски дружества или в тяхното ръководство, както и 

да се регистрира като едноличен търговец. 
3. Да заема длъжност в ръководни органи на други предприятия. 
4. Да продава и купува основни средства без съгласието на Кмета на Общината и 

одобрениета на Общинския съвет. 
(3) Нарушаването на ограниченията по ал. 2 е основание за налагане на 

дисциплинарна отговорност и освобождаване от длъжност, без предизвестие.. 
Чл. 10. Кметът на Общината може да прехвърля със заповед своите правомощия по 

този правилник или част от тях на определен от него заместник-кмет. 

 
ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

 
Чл. 11. Общинско предприятие "Чистота" се финансира от бюджета на Община Две 

могили, местни дейности по пълна бюджетна класификация за текущата бюджетна година, 
както и от собствени приходи. 

Чл. 12. Общинското предприятие изготвя справка за необходимите му бюджетни 
средства за следващата година и я внася за разглеждане, заедно с бюджета на Общината в 
Общинския съвет, който го приема. За база се вземат фактически извършените разходи, 
както следва: 

1. Работна заплата на списъчния и извънсписъчния състав (одобрен с решение на 
Общинския съвет). 

2. Издръжка - стока, материали, вода, горива , ел. енергия, външни услуги и други. 
3. Текущ ремонт и поддръжка на материалната база - сгради, машини, съоръжения и 

транспортни средства. 
4. Придобиване на дълготрайни активи. 
5. Собствени приходи, придобити от услуги. 
6. Други. 
Чл. 13. (1) Бюджетните средства се използват само целово по предназначение, 

съгласно одобрената план-сметка от Общинския съвет на Общинското предприятие 
"Чистота" за съответната година. 

(2) Промени в одобрения бюджет се извършват след разглеждане и решение от 
Общинския съвет въз основа на мотивирано искане от Директора на Общинското 
предприятие. 

Чл. 14. Общинско предприятие "Чистота" води счетоводна отчетност съгласно Закона 
за счетоводството и свързаните с него нормативни актове. 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§ 1. Правилник № 7 за устройството и дейността на общинско предприятие "Чистота", 

действащо на територията на Община Две могили, област Русе се издава на основание  чл. 
52, ал. 2 във връзка с ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 във 
връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл. 3, ал. 1, т. 
1 и ал. 2, т. 24, чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 93 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и  
Решение №      по Протокол №        /2020 г. на Общински съвет - Две могили. 

§ 2. Текстовете в правилника са съобразени с действащото българско 
законодателство. 



§    3. Изменения и допълнения в правилника се правят с решение на Общинския 
съвет. 

§ 4. За неуредени в настоящия Правилник въпроси Общинския съвет приема отделни 
решения. 

§ 5. Контрола по изпълнението на този Правилник се осъществява от Кмета на 
Общината и/или определени от него лица. 

§ 6. Правилникът влиза в сила от 01.02.2021 г. 

Председател на Общински съвет - Две могили: 

 ______________ (Юлиана Кънчева Тодорова) 

 

 

* Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 

30-дневен срок за предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в 

деловодството на Община Две могили, находящо се на бул. „България” № 84 /Център за услуги и 

информация на гражданите/ или изпращани на e-mail: obshtina@dvemogili.bg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1. Списък на недвижимите имоти, които се 
предоставят за управление на ОП „Чистота“ 

 
 
 
1. „Дворно място“ с площ от 4676 кв. м. (четири хиляди шестстотин седемдесет и шест кв. 
м.) с идентификатор 20184.1.2099 по КККР на гр. Две могили по Акт за частна общинска 
собственост № 4071/09.03.2020 г. заедно с построените в него сгради, както следва: 
1.1. Сграда с идентификатор 20184.1.2099.1, със застроена площ от 236 кв. м. – хангар, депо, 
гараж; 
1.2. Сграда с идентификатор 20184.1.2099.2, със застроена площ от 185 кв. м. – хангар, депо, 
гараж, с изключение на „гаражна клетка“ с площ от 30 кв. м., намираща се в югозападната 
част на сградата; 
1.3. Сграда с идентификатор 20184.1.2099.3, със застроена площ от 26 кв. м. – хангар, депо, 
гараж; 
1.4. Сграда с идентификатор 20184.1.2099.4, със застроена площ от 11 кв. м. – друг вид 
сграда за обитаване; 
1.5. „Самостоятелен обект в сграда“ с идентификатор 20184.1.2099.5.1 – „друг вид 
самостоятелен обект в сграда“, с площ от 446 кв. м., намиращ се в сграда с идентификатор 
20184.1.2099.5, със застроена площ от 542 кв. м. – сграда със смесено предназначение с два 
самостоятелни обекта, урбанизирана, ниско застрояване. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2. Списък на автомобилите, които се предоставят 
за управление на ОП „Чистота“ 

 
 

№ 
по 
ред 

Вид Марка Модел Номер на рама Рег. № 

1. 
Специален 
автомобил 

Мерцедес 1117 WDB6760471K225072 Р 2046 КН 

2. 
Специален 
автомобил 

Скания P 250 YS2P4X200F5403690 Р 3329 ВХ 

3. 
Ремарке 

тракторно 
Ремби AT2RT8 XB9AT208919141990 P 06451 

4. 
Колесен 
трактор 

Беларус МТЗ 820 Y4R900Z01J1106658 Р 06320 

5. 
Ремарке 

тракторно 
РСД - 4 - 6079 Р 06277 

6. 
 Колесен 
трактор  

ТК - 80 - 8961 Р 05529 

7. 
Товарен 

автомобил 
Ман ТГА 26.410 WMAH20ZZX4W054863 Р 1559 АК 

8. 
Товарен 

автомобил 
УАЗ 452 Д 96905 Р 0645ВС 

9. 
Специален 
автомобил 

ИФА В 50 Л 8409189 Р 4525 КА 

10. 
Товарен 

автомобил 
ИФА 

Мултикар 
М 25 

15026 Р 8884 РА 

 
 
 


