Публикуван на 2 септември 2016 година

МОТИВИ
към Проект на Правилник за устройството и дейността на
Общинско предприятие „БКС – Търговище” гр. Търговище
На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от
публикуване на настоящото обявление на официалната интернет страница на общината,
Община Търговище приема предложения и становища, относно Проекта на Правилника за
на e-mail: obsthina@targovishte.bg или в Центъра за административно обслужване на
Община Търговище на адрес: гр. Търговище, площад „Свобода”.
На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Ви представяме следните
Мотиви за приемане Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие /ОП/
„БКС – Търговище” гр. Търговище.
1. Причини, които налагат приемането:
Считаме за необходимо създаване на специализирано общинско предприятие за
чистота, благоустройство, ремонт и поддръжка на общинската собственост, съгласно
разпоредбите на чл. 51 от Закона за общинската собственост. Мотивите за създаването на
новото общинско предприятие са свързани с трайно решаване проблема на чистотата и
поддържането на обществените пространства на територията на общината, ефективното
използване на публичния финансов ресурс за извършване на дейностите по сметосъбиране и
сметоизвозване. Така ще се постигне своевременно решаване на обществено значими
въпроси, свързани с почистването на община Търговище, които е пряко свързани с
качеството на живот на населението, тъй като осигуряването на здравословна и чиста среда и
условия на живот е пряка отговорност на Общината, с цел да се осигури трайно
безопасността за здравето на гражданите на община Търговище, както и да се защитават
особено важни обществени интереси.
Като търговско дружество „БКС – Търговище” ЕООД гр. Търговище, за да извършва
голяма част от дейността си, е необходимо да участва в процедури за възлагане на
обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/. За изпълнение на
дейностите по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, събиране и
транспортиране на битови отпадъци от населените места в община Търговище, стопанисване
на Регионално депо за неопасни битови отпадъци в с. Пайдушко, поддържане на склада за
инертни и строителни отпадъци в с. Пролаз, снегопочистване на улиците и тротоарите в
община Търговище, чрез възлагане след процедура за обществена поръчка по реда на ЗОП,
до тази година единствен участник и респективно изпълнител е било „БКС – Търговище”
ЕООД гр. Търговище.
През 2016 г. е проведена процедура за възлагане на обществена поръчка със същия
предмет на изпълнение. Срещу Решението за откриване на процедурата е депозирана жалба
пред Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/ с искане за налагане на временна мярка
„спиране на процедурата”. Към днешна дата е образувано производство, но няма
произнасяне от страна на КЗК и не е ясно какъв период от време ще измине, докато се
сключи договор за изпълнение.
Забавянето на процедурата ще доведе до несвоевременно решаване на обществено
значим въпрос, свързан с почистването на община Търговище, който е пряко свързан с
качеството на живот на населението.
Ето за що се налага приемането на Правилник за устройството и дейността на
Общинско предприятие /ОП/ „БКС – Търговище” гр. Търговище, за създаване на ОП „БКС –
Търговище” гр. Търговище с Решение на Общински съвет Търговище.
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2. Целите, които се поставят:
Със създаването на ОП „БКС – Търговище” гр. Търговище, на практика ще
функционира специализирано звено, което ще осъществява следните дейности: 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; 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, снегопочистване и зимно поддържане на
общинската пътна мрежа 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,
рекострукция 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.
Община Търговище самостоятелно ще организира и изпълнява горепосочените
дейности, чрез свое общинско предприятие много по добре, отколкото ако се ползват
услугите на външен изпълнител. Ще бъде възможно директно възлагане на всички тези
изключително важни дейности, които на практика ще се изпълняват от Общината чрез
предприятието ѝ. Така Общината ще има възможност за по-голям и ефективен контрол върху
качеството на изпълнение на извършваните дейности. Не на последно място очакваме да се
намалят разходите по извършване на всички горепосочени дейности

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Предвиденото приемане на Правилник за устройството и дейността на Общинско
предприятие „БКС – Търговище” гр. Търговище, респективно създаване и функциониране на
ОП „БКС – Търговище” гр. Търговище изисква осигуряването на финансови средства,
човешки ресурси и материална база за осъществяването на дейностите, но във връзка с това
не се изискват допълнителни финансови средства по бюджета на Община Търговище.
Финансовите средства за осъществяването на дейността ще бъдат осигурени от приетата
план-сметка за разходи за услуги по хигиенизиране и чистота на териториите за обществено
ползване, сметосъбиране и сметоизвозване в Община Търговище и поддържане на
Регионално депо за неопасни отпадъци за 2016 г. Човешките ресурси ще бъдат осигурени
чрез преминаване на персонала в новото предприятие, като работниците и служителите ще
запазят трудовите си правоотношения при промяна на работодателя. Материалната база –
ДМА и необходимите материални запаси ще бъдат осигурени от Община Търговище чрез
безвъзмездно прехвърляне на активите от „БКС – Търговище” ЕООД гр. Търговище.
Допълнителен източник на финансови средства ще бъде стопанската дейност на новото
общинско предприятие, приходите от която ще носят пряк икономически ефект върху
бюджета на Община Търговище.

4. Очаквани резултати от прилагането:
Очакванията от приемането на Правилника за устройството и дейността на ОП „БКС
– Търговище” гр. Търговище, са: постигане на по-високи резултати и прилагане на по-висок
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контрол върху осъществяването на всички изпълнявани от предприятието дейности, както и
по-висока ефективност при тяхното изпълнение.
5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
Настоящият проект за Правилник за устройството и дейността на ОП „БКС –
Търговище” гр. Търговище, е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на
Европейския съюз е обвързано със синхронизирането на действащото българско
законодателство (Закона за общинската собственост), относимо към уредбата на тези
обществени отношения.
Настоящият проект за Правилник за устройството и дейността на ОП „БКС –
Търговище” гр. Търговище, е в съответствие с европейското законодателство – Европейската
харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази
материя.

Предлагаме Правилникът за устройството и дейността на Общинско предприятие
„БКС – Търговище” гр. Търговище да влезе в сила, считано от 20.09.2016 г.
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