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 Относно:  Преструктуриране на общинско предприятие  

“Обреден дом” 
 
Общинско предприятие „Обреден дом” е създадено с решение № 

157 от 30.06.2008г. със седалище гр. Шумен, адрес на управление ул. 
„Съединение“ № 105, с предмет на дейност: организиране и извършване на 
официални семейни обреди; осигуряване и извършване на свързаните с тях 
услуги; символи и реквизити; поддържане на обредни сгради и гробища; 
изработване на ковчези; съдействие за провеждане на други празници и 
обреди; дейност по управление и стопанисване на Гробищния парк в гр. 
Шумен. Със същото решение е приет правилник за дейността на общинското 
предприятие и организационно-управленска структура на предприятието, като 
е определен числен състав 19 бр. Впоследствие на предприятието се възлагат 
допълнително дейности по поддържането на зелените площи в гр. Шумен, 
поради което численият състав за периода до 2014г. е завишен на 30бр., 
предимно с увеличаване на броя на озеленителите. С цитираното решение на 
предприятието са предоставени за управление следните имоти: част от 
недвижим имот – частна общинска собственост "Комплекс от помещения от 
общо 210 кв.м. застроена площ – две зали, коридор – фоайе, две складови и 
едно сервизно помещение, находящи се на първия етаж от "МЛАДЕЖКИ 
ДОМ" – масивна стоманобетонна сграда на два и три етажа с обща застроена 
площ 1870 кв.м., построена в УПИ І, кв.271, по плана на гр.Шумен, с 
административен адрес ул."Съединение" №3", АОС №0766/2001 год. и 
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ магазин с 
площ от 42 кв.м и избено помещение от 30 кв.м, разположени в южната част 
на двуетажна жилищна сграда, построена в ПИ с идентификатор 
83510.666.9.1., УПИ І, кв.195 по плана на гр.Шумен, с административен адрес 
ул."Цар Освободител" №150, АОС №1562 от 28.01.2004 г., и общинско 
имущество съгласно приложения опис.   

С цел постигане на по-ефективна организация на дейността на 
общинските предприятия и на по-голяма оперативност при възлагането и 
изпълнението на дейностите предложението на общинската администрация е 
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предприятията да бъдат преструктурирани така, че да не се дублира 
предметът им на дейност и да не се налага изкуствено да се разделят и 
разпределят видовете дейности и услуги, осъществявани от тях. Така ще се 
създаде възможност и за осъществяването на ежедневен контрол, както за 
извършената работа, така и за изразходването на публичните средства. 

Във връзка с това общинската администрация предлага следното: 
Наименованието на Общинско предприятие „Обреден дом“ да бъде 

изменено и допълнено от ОП „Обреден дом“ на ОП „Паркове и обредна 
дейност“. 

Предметът на дейност на предприятието да бъде изменен и 
допълнен, като в него се включат всички дейности на територията на община 
Шумен по озеленяване и поддържане на зелените площи, поддържане на 
тревните площи на стадиони и спортни съоръжения, поддържане на чистотата 
на алейната мрежа на парковете и тревните площи, поддържане на детските 
площадки, поддържане на водни огледала, чешми и поливни системи, 
поддържане и почистване на деретата на реките, подържане алеите и тревните 
площи на гробищните паркове, поддържане на растителността и почистване на 
канавките по общинската пътна мрежа, поддържане на парковата алейна мрежа 
и пешеходните зони при зимни условия; третиране на тревните площи в 
паркове,социални и детски заведения и дерета за гризачи и насекоми, 
поддържане на Зоокъта. 

Изброените дейности включват: 
-затревяване,залесяване и зацветяване на парковете ,зелените 

площи и всички свързани с това дейности по подготовка на терените и 
площите: запръстяване, подравняване, сеене, торене, фрезоване, плевене, 
окопаване и поливане; 

-оформяне корони на дърветата, премахване на нежелана и опасна 
растителност; 

-поддържане на дерета на реки; 
-поддържане на тревните площи на спортни съоръжения и 

стадиони; 
-метене и миене на алейната мрежа на парковете и тревните площи; 
-поддържане на детските площадки на територията на Общината; 
-оборки и събиране на парковите кошчета; 
-събиране и извозване на окосена трева и листа; 
-шредиране на дървесната маса до вид, пригоден за депониране; 
-поддържане на алеите и тревните площи на всички 51 гробищни 

паркове на територията на Община Шумен; 
-поддържане на тревните площи и високата растителност във 

всички населени места/села и кметства/ на  територията на Община Шумен; 
-поддържане на растителността и канавките по Общинска пътна 

мрежа; 
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-поддържане на парковата алейна мрежа и тротоари при зимни 
условия -чистене на сняг, лед, опесъчаване и лугиране; 

-снабдяване с инертни материали, свързани със зимните условия, на 
кметства и социални, детски и спортни заведения; 

-поддържане на всички водни огледала, чешми и поливни системи; 
-третиране на тревните площи на социални и детски заведения, 

паркове и дерета за гризачи и насекоми. 
За следващата сесия на Общинския съвет ще бъде разработен и 

предложен Правилник за дейността на Общинско предприятие „Паркове и 
обредна дейност“ в съответствие с приетото решение, както и общинското 
имущество, което следва да бъде предоставено на предприятието за 
осъществяването на дейността му, включително за база на предприятието, 
структура и числен състав. 

Прилагаме предложения за структура и числен състав на 
предприятието, модел на разпределение на дейностите и опис на необходимото 
оборудване.  

Като се има предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – 
Шумен да вземе следните  

 
РЕШЕНИЯ: 

 
1. Наименованието на Общинско предприятие „Обреден дом“ да 

бъде изменено и допълнено, както следва: Общинско предприятие „Паркове и 
обредна дейност“. 

2. Предметът на дейност на предприятието да бъде изменен и 
допълнен, както следва: организиране и извършване на официални семейни 
обреди; осигуряване и извършване на свързаните с тях услуги; символи и 
реквизити; поддържане на обредни сгради и гробища; изработване на ковчези; 
съдействие за провеждане на други празници и обреди; дейности по 
управление и стопанисване на Гробищния парк в гр. Шумен и на гробищните 
паркове в населените места на общината, осъществяване на всички дейности на 
територията на община Шумен по озеленяване и поддържане на зелените 
площи, поддържане на тревните площи на стадиони и спортни съоръжения, 
поддържане на чистотата на алейната мрежа на парковете и тревните площи, 
поддържане на детските площадки, поддържане на водни огледала, чешми и 
поливни системи, поддържане и почистване на деретата на реките, подържане 
алеите и тревните площи на гробищните паркове, поддържане на 
растителността и почистване на канавките по общинската пътна мрежа, 
поддържане на парковата алейна мрежа и пешеходните зони при зимни 
условия; третиране на тревните площи в паркове,социални и детски заведения 
и дерета за гризачи и насекоми, поддържане на Зоокъта. 

3. На следващата сесия на Общинския съвет кметът на общината да 
предложи Правилник за дейността на ОП „Паркове и обредна дейност“, както и 
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общинското имущество, което да му бъде предоставено за осъществяване на 
дейността му, структура и числен състав на предприятието.  
  
 

Вносител:  
Любомир Христов 
Кмет на Община Шумен 
 
Съгласувано,  
Росица Антонова 
Зам. кмет по ИР 
 
Боян Тодоров 
Зам. кмет по УТСЕ 

 

 

 

 

 


