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И Н Ф О Р М А Ц И Я 

за дейността на Общинско предприятие  

„Благоустрояване и комунална дейност“ гр. Павликени 

за 2020 година 

 

Общинско предприятие „Благоустрояване и комунална дейност", град Павликени е 

специализирано звено на Община Павликени по смисъла на глава VI от Закона за 

общинската собственост. С решение № 260 от протокол № 29/26.02.2009 год. на Общински 

съвет Павликени е създадено Общинско предприятие „Благоустрояване и комунална 

дейност”. Общинското предприятие няма статут на юридическо лице. 

Седалище и адрес на управление, според същото решение на Общинския съвет, е град 

Павликени, ул. „Съединение" № 4, „Б". 

Предмет на дейност: „Сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на депа за твърди 

битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване". 

С решение № 280 от протокол № 30/20.03.2009 год. на Общински съвет Павликени, се 

допълва предмета на дейност на предприятието със следното: „Благоустрояване, ремонт и 

поддръжка на общински жилища, ел. монтажи и ВиК услуги на звената на издръжка на 

общинския бюджет, в т.ч. делегираната държавна дейност". 

Предприятието работи съгласно приетия от общинският съвет правилник, с който са 

определени структурата и дейността на предприятието. 

С решение № 481 от протокол № 40/17.12.2013 год. Общински съвет Павликени, 

увеличава числеността на персонала с 4 /четири/ щатни бройки – от 39 /тридесет и девет/ на 

43 /четиридесет и три/ щатни бройки, като се разкрива нова дейност 6.1.604. „Осветление на 

улици и площади“. 

Съгласно Решение № 58 от Протокол № 8/25.02.2016 год. на Общински съвет 

Павликени, се разкрива Дейност 622 „Озеленяване“ с нови четири служители на длъжност 

„Работник озеленяване“. Според същото решение, считано от 01.04.2016 год., се увеличава 

числеността на персонала с две щатни бройки.  

С Решение № 135 от Протокол № 10/28.05.2020 год. на Общински съвет Павликени, 

считано от 01.07.2020 год. се увеличава числеността на персонала в дейност 606 

„Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ с 1 /една/ щатна бройка - 

„Машинист многокофов багер“. По този начин общата численост в дейността става 6 /шест/ 

щатни бройки, а числеността на предприятието 50 /петдесет/ щатни бройки. 

С решение № 280 от 2009 год. на Общинския съвет и заповед № 833 на Кмета на 

общината, на предприятието е предоставено недвижимо имущество, машини, съоръжения, 

транспортни средства на обща стойност 184 079,47 лв. От създаването си до настоящия 

момент предприятието е в динамично развитие и към края на 2020 год. активите възлизат на 

2 159 697,24 лв.   

ОП „БКД” не е приемник на търговското дружество БКС и не извършва стопанска 

дейност по смисъла на Търговския закон. 

Предприятието работи с финансиране от общинския бюджет, което е определено на 

база приетата от общинския съвет план-сметка за разходите по сметосъбиране, 

сметоизвозване и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване. 

В съответствие с Правилника предприятието не формира печалба, не изготвя баланс, 

не изготвя отчет за приходите и разходите, не начислява ДДС върху дейността си, а изготвя 
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оборотна ведомост. Изпълнява само услуги, които се финансират от общинския бюджет. 

Второстепенен разпоредител с кредити, които са определени с общинския бюджет. 

 

Общинско предприятие „Благоустрояване и комунална дейност", град Павликени 

осъществява следните дейности по единния бюджетен класификатор: 

 

1. Дейност „Чистота” 

 

Предмет на дейността: „Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на 

чистотата на териториите за обществено ползване". 

 

2. Дейност „Благоустрояване” 

 

Предмет на дейността: „Благоустрояване, ремонт и поддържане на общински 

жилища, ел. монтажи, В и К услуги на звената на издръжка на общината, в т.ч. и на 

делегираните държавни дейности”. 

 

3. Дейност „Улично осветление и радиомрежа“ 

 

Предмет на дейността: „Осветление на улици и площади”. 

 

4. Дейност „Озеленяване“ 

 

Предмет на дейността: „Зацветяване, поддържане на цветните пространства и 

косене на тревните площи на териториите за обществено ползване“.  

 

ДЕЙНОСТ „ЧИСТОТА”  

 

Утвърденият бюджет за дейност „Чистота” за 2020 година е в размер на 895 241 лв., 

при приета в план-сметката сума 1 459 081 лв. Размерът на останалите разходи, извън 

бюджета на предприятието, се администрират от общината поради специфичен капиталов 

характер. За отчетната година са изразходвани 92,2 % от плана, или 825 036 лв. При 

извършения анализ на разходите за годината, се констатира че най-голям в общата издръжка 

/без работните заплати и осигурителните вноски/, е делът на горивото – 20,9 %. 

 

Таблица 1 

ДЕЙНОСТ "ЧИСТОТА" § 
Годишен 

план 
Отчет 

ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР. И СЛ. 

ПРАВООТНОШЕНИЯ 
01-00 410 700 394 063 

ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА 

ПЕРСОНАЛА 
02-00 25 400 13 686 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ 

РАБОТОДАТЕЛИ 
05-00 80 000 78 255 

ИЗДРЪЖKА 10-00 374 141 335 646 

-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕKЛО 10-13 7 200 7 008 

-МАТЕРИАЛИ 10-15 90 000 88 832 

-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ 10-16 200 000 172 707 

-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ 10-20 29 941 27 739 

-ТЕKУЩ РЕМОНТ 10-30 38 000 34 825 

-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА 10-51 1 000 580 
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ДЕЙНОСТ "ЧИСТОТА" § 
Годишен 

план 
Отчет 

- РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВKИ 10-62 8 000 3 955 

ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ 

САНКЦИИ 
19-00 5 000 3 386 

-ПЛАТЕНИ ДЪРЖАВНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ НАК. ЛИХВИ 19-01 500 150 

-ПЛАТЕНИ ОБЩИНСКИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И НАК. 

ЛИХВИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ 
19-81 4 500 3 236 

ВСИЧКО РАЗХОДИ:  895 241 825 036 

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ    

ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА - БРОЙ  36 36 

ПЕРС. КЪМ ЖИЛ. СТР. И ОКОЛНА СРЕДА - Ф.6 - БРОЙ  36 36 

ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА НА МИН. РАБОТНА 

ЗАПЛАТА 
 18 18 

 

Издръжката по § 10 в общия бюджет е 41,8 % от целия бюджет по план, а по отчет 

към края на годината този процент е 40,7 % от общия бюджет. ФРЗ е усвоен в размер на 93,5 

% от плановия. В общия бюджет ФРЗ заема 48,7 %, осигурителните вноски 8,9 %. Всички 

останали разходи по бюджетната класификация са изпълнявани в съответствие с плана. 

 

Фигура 1  

48%

2%

9%

41%

0%

Диаграма на разходите

ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ

ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ  ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

ИЗДРЪЖKА

ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ

 
 

По отношение на материално техническата база, предприятието разполага с 

необходимите сгради – работилница, гаражни клетки и складови помещения, необходими за 

осъществяване на дейността. 

Предприятието обслужва 19 населени места /кметства и кметски наместничества/ и 

град Павликени за събиране на битовите отпадъци. За тази цел, предприятието разполага с 4 

/четири/ сметосъбиращи машини - МАН с капацитет 24 м
3
, МАН с капацитет 22 м

3
, ВМЦ с 

капацитет 14 м
3
 и АВИА с капацитет 9 м

3
. 

За обслужване по населените места се работи по утвърден план – график. За отчетния 

период няма пропуснат график. 
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През 2020 год. до Регионалното депо в с. Санадиново са транспортирани 4 365 тона 

твърди битови отпадъци /ТБО/. Количествата варират в диапазона от 259 тона, през месец 

януари до 481 тона, извозени през месец декември. За да бъде извозено събраното 

количество ТБО, автомобилите са направили 622 курса до Регионалното депо. 

Общо на територията на общината са разположени 1096 бр. контейнери тип ”БОБЪР”, 

1220 метални кофи, 283 пластмасови кофи 0.240 м
3 

и около 250 градински кошчета.  

В град Павликени са разположени 90 броя кафяви контейнери, с вместимост 1100 м
3
, 

предназначени за биоразградими отпадъци. Тяхното обслужване, в зависимост от 

използването им се извършва един или повече пъти всяка седмица. С настъпването на 

отоплителния сезон се поставят и поцинковани кофи тип „Мева“, обозначени с надпис и 

предназначени за отпадъците от отоплението на твърдо гориво. През изминалата отчетна 

година, на желаещите домакинства се закупиха и предоставиха 55 броя градински торби ф 

50 см., предназначени за зелени отпадъци. 

 

В таблица 2 е представен графикът на обслужване и броят на съдовете за смет по 

населени места. 

Таблица 2 

№ 
Населено 

място 
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1 Батак БМЦ         45 14 

2 Бутово МАН 41 21         

3 Бяла черква МАН,БМЦ   109 17       

4 Вишовград МАН     26 11     

5 Върбовка БМЦ       55 17   

6 
Горна 

Липница 
МАН       27 8 

  

7 Димча МАН       20 12   

8 
Долна 

Липница 
МАН       42 17 

  

9 Дъскот МАН         28 13 

10 Караисен МАН         54 13 

11 Лесичери МАН     33 30     

12 Михалци МАН     37 21     

13 Мусина МАН     18 4     

14 Недан БМЦ 62 9         

15 Паскалевец МАН     19 22     

16 Патреш МАН 29 14         

17 Росица МАН     15 5     

18 Сломер МАН         25 6 

19 Стамболово МАН     36 18     

Общо: 132 44 109 17 184 111 144 54 152 46 

в това число           

МАН 70 35 70 9 184 111 89 37 107 32 

БМЦ 62 9 39 8   55 17 45 14 

 

През 2020 год. Община Павликени закупи и предостави на предприятието за ползване 

товарен автомобил Мерцедес 816, който замени амортизирания Газ 53 и колесен трактор 

Ландини 5-100, оборудван с надробител и гребло за сняг. По този начин се обнови част от 
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автопарка и се подобриха възможностите на предприятието за механизирано косене на 

зелените площи и снегопочистването на град Павликени, при необходимост през зимните 

месеци.  

Почистването на териториите за обществено ползване се осъществява с машини – 

МАН, трактор ЮМЗ с ремарке и трактор Арматрак, като и от новозакупените товарен 

автомобил Мерцедес 816 и колесен трактор Ландини 5-100.  Тук следва да се уточни, че тези 

машини се преоборудват с надробители, машина за рязане на клони, кош за опесъчаване, т.е. 

в зависимост от конкретните нужди техниката се използва целогодишно. Общо през 

отчетната година са направени 2 666 курса и са извозени около 5 332 тона зелени отпадъци 

от личните дворове, паркове, градини и останалите зелени площи от териториите за 

обществено ползване, в населените места от Общината.  

В тази дейност са заети четирима водачи на МПС и двама товарачи. Товаренето се 

извършва и със закупения от Община Павликени през 2013 г. комбиниран багер-товарач, 

марка LIUGONG. 

Освен товаренето на зелени отпадъци, комбинираният багер-товарач, марка 

LIUGONG, работи по направата на отводнителни канали с цел предотвратяване 

наводняването на жилищни сгради и дворове на територията на общината, извършване на 

ремонтни дейности по тръбопровода на „язовирска вода“ в град Павликени, престъргване на 

пътища, разстилане на фракция по улиците в населените места от общината, разтоварване на 

палети с бордюри и павета, както и направа на изкопи при отремонтирането и пускане в 

действие на изворни чешми и язовири, общинска собственост. 

За отчетния период от двата трактора Арматрак и Ландини 5-100 с прикачените 

инвентари - шредер, надробител и машина за рязане на клони са отработени общо 476 

моточаса за косене на банкети от общинската пътна мрежа с дължина 94,8 км, както и в 

паркове и градини за обществено ползване и за кастрене на клони, с цел осигуряване 

нормална проходимост. Закупеният през 2019 год. био шредер, снабден със собствен дизелов 

двигател ZANON, модел BIO160 – B, се използва за раздробяване на клони при почистване 

на банкети по общинските пътища. 

Към тази дейност е услугата, която се финансира от общинския бюджет – измитане, 

тесане, обработка с пестициди на териториите за обществено ползване. В тази дейност са 

заети 9 служители. На всеки от тях е възложено почистването на определен район. 

Обхванати са районите в централната градска част, подходите към учебни, здравни, 

социални и детски заведения, както и входно-изходните артерии на града. Също така, 

въпросните служители се пренасочват към зацветяване на цветните пространства, 

почистване на територията на града, там където е необходимо. Същите почистват и 

поддържат обществените тоалетни в града.  

Освен ръчно, се извършва и машинно метене на улици и паркове с наличната 

мотометачка. С хербициди са обработвани тротоарите на улиците. 

В дейността Разриване с булдозер са ангажирани пряко един работник – булдозерист 

на двете машини –Т 130 и ДТ 75 и един работник поддръжка. Разрива се и се запръстява 

депото за строителни отпадъци, като за отчетния период са изработени 57 машиносмени. 

За разриване с булдозер по населените места са отработени 108 машиносмени, като в 

някои кметства има повече от едно нерегламентирано сметище.  

Поливане на цветните пространства в град Павликени се осъществява с товарен 

автомобил „Ивеко”. През годината са направени 103 курса, пробег 955 км, изразходвани са 

721 тона вода. Като превантивна дейност за борба срещу разпространяването на COVID-19 

се извърши дезинфекция на улиците в населените места от общината, с разтвор на натриев 

хипохлорид. За целта са изразходвани 27 курса х 7 тона = 189 тона вода и са изминати 736 

км.  

През зимните месеци снегопочистването се извършва от товарен автомобил МАН, 

който работи с кош за опесъчаване и гребло за разриване на сняг, трактор ЮМЗ, колесен 

трактор Ландини 5-100 и челен багер товарач Хидромек, преоборудван с гребло за сняг. По 
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този начин ОП „БКД“ почиства и опесъчава улиците в град Павликени, а при необходимост 

и общинската пътна мрежа. 

В дейност 623 „Чистота”, към 31.12.2020 год. са заети общо 36 служители, от които 2-

ма административен персонал, 2-ма техници производствени структури, 1 монтьор, който 

отговаря за ремонта на машините и оборудването, 4-ма шофьори на сметосъбиращите 

машини, 1 шофьор на товарен автомобил, 2-ма трактористи, 1 булдозерист, 1 багерист, 7 

оператори на специализирани машини, 2-ма товарачи, 9 метачки на териториите за 

обществено ползване, 3-ма служители „портиери“ на производствената база и 1 служител на 

сметище. 

 

ДЕЙНОСТ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ” 

 

В тази дейност са заети 2-ма ел. монтьори, 1 техник ВиК, 1 шофьор, 1 работник 

поддръжка и 1 Машинист многокофов багер. Бюджетът, утвърден от общинския съвет за 

дейността, е 101 200 лв., като от тях 68 050 е ФРЗ, осигурителни вноски - 13 200 и издръжка 

по § 10 - 19 950 лв.  

 

Таблица 3 

СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ § 
Годишен 

план 
Отчет 

ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР. И СЛ. 

ПРАВООТНОШЕНИЯ  
01-00 47 350 47 105 

ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА 

ПЕРСОНАЛА 
02-00 20 700 19 095 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ 

РАБОТОДАТЕЛИ 
05-00 13 200 13 030 

ИЗДРЪЖKА 10-00 19 950 18 939 

-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕKЛО 10-13 1 400 1 400 

-МАТЕРИАЛИ 10-15 5 545 5 359 

-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ 10-16 9 150 9 149 

-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ 10-20 2 055 2 053 

-ТЕКУЩ РЕМОНТ 10-30 1 400 827 

-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА 10-51 200 40 

-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВKИ 10-62 200   111 

ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 52-00 0 0 

ВСИЧКО РАЗХОДИ:   101 200 98 169 

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ       

ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА - БРОЙ  6 5 

ПЕРС. КЪМ ЖИЛ. СТР. И ОКОЛНА СРЕДА - Ф.6 - БРОЙ  6 5 

НЕЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ- БРОЙ  2 2 

 

 

Отчетът, към края на 2020 год., е 98 169 лв. или 97,0 %. Най-голям дял в издръжката 

заема горивото – 48,3 %, което се изразходва за работа на трактор с шредер и машина за 

рязане на клони, МПС-та които опесъчават и разриват гр. Павликени и гр. Б. Черква при 

необходимост през зимния сезон и горивото изразходвано от предоставения, съгласно 

Заповед № РД-02-11-1496/27.05.2020 год. на Кмета на общината, за безвъзмездно ползване 

колесен многофункционален багер с челен товарач „HIDROMEK“, снабден със 

специализирано оборудване за почистване и поддръжка на речни корита. Основните 

дейности на този багер са свързани с престъргване на банкети по общинската пътна мрежа и 

почистване на речни корита. 
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През годината са извършвани ремонти на ел. уреди и инсталации в сградата на 

Общината, детски градини, училища в т.ч и на тези в кметствата, Дом за стари хора в с. 

Караисен, Детски комплекс в Павликени, Спортни имоти и Социален патронаж. Най- 

честите ремонти са котлони на печки, фурни, захранване на климатици и компютри, ремонт 

на водопроводни системи, ремонт на тоалетни казанчета, батерии и ел. бойлери. 

Служителите от тази дейност работят и по предписанията, които се поставят на директорите 

по учебните заведения – извършване на ремонти по детски съоръжения, ремонт в кухни, 

умивални помещения и други. 

 

Фигура 2  

48%

20%

13%

19%

0%

Диаграма на разходите
ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ

ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ  ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ 
РАБОТОДАТЕЛИ
ИЗДРЪЖKА

ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА

 
 

Ремонтът на общински жилища се координира със служителите от отдел „Общинска 

собственост” при Община Павликени. 

Ремонтът и поддръжката на уличната мрежа, свързана с аварийно изкърпване на 

асфалтово покритие, монтаж на пътни знаци, начертаване на пешеходни пътеки 

/хоризонтална и вертикална маркировка/, ремонти на нарушени тротоарни настилки, 

почистване и ремонт на дъждоприемни шахти, се извършва от персонала на предприятието, 

съгласувано с отговорника по безопасност на движението от Общината.  

Ежедневно се почистват, дезинфектират и поддържат фонтаните и поливните 

инсталации в град Павликени.  

 

 

ДЕЙНОСТ „УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ И РАДИОМРЕЖА“ 

 

Тази дейност включва 3-ма гл. специалисти и 1 работник поддръжка. Бюджетът, 

утвърден от общинския съвет за дейността е 107 150 лв., като от тях 47 000 е ФРЗ, 

осигурителни вноски – 9 250 и издръжка по § 10 – 43 100 лв. 
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         Таблица 4 

СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ § 
Годишен 

план 
Отчет 

ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР. И СЛ. 

ПРАВООТНОШЕНИЯ  
01-00 47 000 45 550 

ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА 

ПЕРСОНАЛА 
02-00 7 500 300 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ 

РАБОТОДАТЕЛИ 
05-00 9 250 9 041 

ИЗДРЪЖKА 10-00 43 100 38 781 

-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕKЛО 10-13 800 800 

-МАТЕРИАЛИ 10-15 25 000 23 778 

-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ 10-16 9 927 7 415 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ 10-20 5 073 5 072 

-ТЕКУЩ РЕМОНТ 10-30 1 200 991 

-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА 10-51 100 0  

-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВKИ 10-62 1 000 725 

ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ 

САНКЦИИ 
19-00 300 205 

-ПЛАТЕНИ ОБЩИНСКИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ НАК. ЛИХВИ И 

АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ  
19-81 300 205 

ВСИЧКО РАЗХОДИ:   107 150 93 877 

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ       

ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА - БРОЙ  4 4 

- ПЕРС. КЪМ ЖИЛ. СТР. И ОКОЛНА СРЕДА - Ф.6 - БРОЙ  4 4 

ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА НА МИН. РАБОТНА 

ЗАПЛАТА 
 0 

  

НЕЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ - БРОЙ  0  

 

 

Отчетът към края на 2020 год. е 93 877 лв. или 87,6 %. Най-голям дял в издръжката 

заемат материалите – 61,3 %, които се изразходват за поддръжка и ремонт на уличното 

осветление на територията на Общината. 

 

През изтеклия отчетен период, основните цели и задачи за служителите работещи по 

уличното осветление са следните: 

 Подобряване качеството на уличното осветление, както в гр. Павликени, така и 

във всички населени места от Общината; 

 Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление и намаляване 

на консумацията на ел.енергия; 

 Намаляване на преките разходи на Община Павликени за улично осветление 

при осигурено високо качество на осветлението, чрез повишаване на неговата 

енергийна ефективност; 

 Намаляване емисиите на парникови газове в резултат на намалената 

консумация на електроенергия; 

 Осигуряване възвращаемост на капиталовложенията за реконструкция на 

системата за улично осветление; 

 Обезпечаване на безопасно движение на пътните превозни средства и 

повишаване сигурността на движение на пешеходците през тъмната част на 

денонощието.  
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Фигура 3 

49%

0%

10%

41%

0%

Диаграма на разходите

ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ

ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ  ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

ИЗДРЪЖKА

ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ

 
 

За периода средствата вложени за ремонт на улично осветление се изразходваха за 

извършване на текущи ремонти по уличната осветителна мрежа. Монтирани са 65 броя LED 

осветителни тела, съгласно заявки подадени от кметовете на населените места и са 

подменени изгорели и неработещи, поради изтекъл експлоатационен срок 1097 бр. 

енергоспестяващи лампи, където беше необходимо - дросели, пусково запалителни 

устройства, светлинни релета и контактори. Възстановени са 2980 м. фазов проводник на 

уличното осветление в населените места от Общината. С цел спестяване на средства 

ежемесечно се следи и при нужда се коригира диапазонът на светене на уличното осветление 

през тъмната част на денонощието във всички населени места от Общината. 

Ежедневно се реагира на сигнали, подавани от граждани, във връзка с неизправности 

по радиомрежата, както в гр. Павликени, така и в населените места от Общината. 

Извършените видове работи са: ремонт на фидерни трансформатори, възстановяване на 

прекъснати и дефектирали проводници, дейности по радиоуредбите – сверка часовници, 

подмяна на изгорели предпазители по усилвателните стъпала и настройки на радиоуредбата. 

 

 

ДЕЙНОСТ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ 

 

Тази дейност включва 4-ма служители „работник озеленяване“. Бюджетът, утвърден 

от общинския съвет за дейността е 103 750 лв., като от тях 38 000 е ФРЗ, осигурителни 

вноски 7 800 лв., издръжка по § 10 - 53 450 лв.  

 

Таблица 5  

СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ § 
Годишен 

план 
Отчет 

ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР. И СЛ. 

ПРАВООТНОШЕНИЯ  
01-00 38 000 28 703 

ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА 02-00 4 500 471 
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СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ § 
Годишен 

план 
Отчет 

ПЕРСОНАЛА 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ 

РАБОТОДАТЕЛИ 
05-00 7 800 5 869 

ИЗДРЪЖKА 10-00 53 450 47 267 

-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕKЛО 10-13 800 800 

-МАТЕРИАЛИ 10-15 41 000 40 072 

-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ 10-16 8 000 3 872 

-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ 10-20 2 500 2 023 

-ТЕКУЩ РЕМОНТ 10-30 1 000 426 

-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА 10-51 50 0 

-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ 10-62 100 74 

ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 52-00 0 0 

ВСИЧКО РАЗХОДИ:  103 750 82 310 

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ       

ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА - БРОЙ  4 4 

ПЕРС. КЪМ ЖИЛ. СТР. И ОКОЛНА СРЕДА - Ф.6 - БРОЙ  4 4 

ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА НА МИН. РАБОТНА 

ЗАПЛАТА 
 

0 0 

НЕЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ - БРОЙ  0 0 

 

Отчетът към края на 2020 год. е 82 310 лв. или 79,3 %. Най-голям дял в издръжката 

заемат материалите – 84,8 %, които се изразходват за закупуване на цветя, дървета и части за 

ремонт на храсторези, косачки, клонорез, машина за оформяне на храсти и машина за рязане 

на дърва.  

 

Фигура 4 

35%

1%
7%

57%

0%

Диаграма на разходите

ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ

ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ  ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

ИЗДРЪЖKА

ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА
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В тази дейност работата на служителите е свързана с подготовка на терените, 

засаждане и поддържане на зацветените зони. Сериозни сили и средства се влагат за косене 

на тревните площи за обществено ползване на територията на града. Тук следва да се 

отбележи, че обработката на едни и същи площи се извършва няколкократно, особено при 

висока влажност, дъждовалежи и подходящи температури. 

Освен зацветяването и косенето, служителите от дейността участват активно и при 

нуждата от товаро-разтоварни дейности, свързани с доставки на храни, материали и 

извършване на ремонтни дейности. 

Извън изброените по дейности видове работи, служителите на ОП „БКД“ извършват 

съвместно и други дейности, като:  

 разриване на сняг и опесъчаване по тротоарите, с цел безопасното преминаване 

на граждани при снеговалеж; 

 монтажни и демонтажни работи, свързани с коледната украса; 

 участване с хора и техника при възникване на екстремни ситуации – силен 

вятър, проливен дъжд, обилен снеговалеж; 

 източване на водопроводни системи и инсталации през зимния сезон; 

 аварийно изкърпване на дупки с топла и студена асфалтова смес; 

 заваряване на капаци, решетки, шахти и др.; 

 кастрене на дървета, с цел предотвратяване възникването на аварии по мрежата 

на уличното осветление, както и създаване на нормална проходимост по улиците и 

предотвратяване на злополуки от паднали клони и дървета;  

 участие при организирането и провеждането на общински мероприятия; 

 извършване на демонтажни работи. 

През отчетната 2020 год. Общинско предприятие „Благоустрояване и комунална 

дейност“ участва като партньор по проект „Социално-икономическа и образователна 

интеграция на уязвими групи в Община Павликени“, осъществен с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 год. и Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 год., съфинансирани от 

Европейския социален фонд на Европейския съюз. В тази връзка бяха назначени 

допълнително 28 служители, разпределени в населените места от Общината, които да са в 

помощ на кметовете. 

   От предоставените данни е видно, че дейността на предприятието (и в 

организационно и във финансово отношение) за отчетния период е добра. 

Колективът на предприятието се стреми да изпълнява възложените му дейности с 

гарантирано качество и в срок. Поддържането на чистотата е процес, в който активно следва 

да участват и самите граждани. За съжаление все още има недобросъвестни граждани, някои 

от които безотговорно замърсяват териториите за обществено ползване, други ровят в 

контейнерите и разхвърлят отпадъците, трети изхвърлят строителни отпадъци в 

контейнерите и т.н. Тези обстоятелства налагат извода, че е особено наложително да се 

засили дейността по повишаване културата на населението, особено на подрастващите. 

Служителите на предприятието ще продължат да изпълняват задълженията си с 

нужната отговорност, с цел подобряване условията на живот и създаването на приятна и 

уютна атмосфера за жителите и гостите, както на град Павликени, така и в останалите 

населени места от нашата община. 

 

 

Изготвил:        (п) 

инж. К. Кирилов 

Директор ОП „БКД” 

 

март 2021 г. гр. Павликени    


