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Относно:  Оптимизиране на числения състав и структурата  

на общинските предприятия 
 
 
С решение № 122 от 31.03.2016г. на Общински съвет – Шумен беше 

създадено Общинско предприятие „Чистота“, бяха определени предметът му на 
дейност и численият състав на предприятието от 142 бр. и беше приета 
организационно-управленската структура. В структурата на предприятието са 
включени 4 бройки персонал за нощна охрана на Регионалното депо за неопасни 
отпадъци. За да се осъществява охранителна дейност съгласно Закона за частната 
охранителна дейност е необходим лиценз, какъвто притежава ОП „Стопанска и 
охранителна дейност“. От директора на предприятието е депозирана докладна 
записка за намаляване на числеността с 4 бройки и съответно прехвърлянето им 
към ОП „Стопанска и охранителна дейност“. 

Настоящата численост на ОП „Стопанска и охранителна дейност“ е 
определена с решение № 221 от 27.09.2012г. на Общински съвет – Шумен на 148 
бр., от които 109 охранители. Предприятието вече извършва охраната на 
Регионалното депо за неопасни отпадъци, за което са необходими още 4 бройки 
охранители. За това е подадена и докладна записка от директора на 
предприятието.  

Във връзка с това предложението на общинската администрация е да 
бъде намален численият състав на ОП „Чистота“ с 4 бройки и съответно да бъде 
увеличен с 4 бройки численият състав на ОП „Стопанска и охранителна дейност“, 
като съответните изменения се отразят в структурите на двете предприятия. 

Общинско предприятие „Общински медиен център“ е създадено с 
решение № 218 от 27.09.2012г. на Общинския съвет, с което е определен числен 
състав на предприятието 17 бр. и е приета структурата му. С решение № 440 от 
27.06.2013г. Общинският съвет  по предложение на директора на предприятието 
намалява числения състав с 3 бр., определя числен състав на предприятието 14 бр. 
и утвърждава структурата му.   

Депозирана е докладна записка от директора на ОП „Общински 
медиен център“, съгласно която собствената продукция на „Телевизия Шумен“ е 
значително увеличена, излъчват се три нови авторски предавания, както и повече 
видеорепортажи. От Съвета за електронни медии е утвърдена нова 18-часова 
програмна схема и териториалният обхват е променен от регионален – за област 
Шумен, на национален. С цел увеличаване на аудиторията на телевизията е 



изработен сайт /tvshumen.bg/ и е разширена територията на излъчване през 
кабелните електронни съобщителни мрежи. Обхващането на зрители от съседни 
общини и области предполага осигуряване на отразяването на различни събития 
от по-отдалечени места, допълнителни пътувания на екипите, повече работа за 
режисьорите и монтажистите. Във връзка с това предложението на директора на 
ОП „Общински медиен център“ е численият състав на предприятието да бъде 
увеличен с 4 бройки – шофьор, уеб редактор, журналист и компютърен 
специалист /за нуждите на монтажа/. 

Предложението на общинската администрация е да бъде увеличен 
численият състав на ОП „Общински медиен център“ с 4 бройки, като съответните 
изменения се отразят в структурата на предприятието. 

С решение № 160 от 28.04.2016г. Общинският съвет преструктурира  
ОП „Туризъм, публични прояви и атракции“, увеличи числеността му с 4 бр. и 
утвърди численост от 18 бр. Промените бяха предложени във връзка с 
разширяването на предмета на дейност, допълнителните функции, произтичащи 
от новата концепция за развитието на предприятието и натоварването му с 
организиране на публични прояви и атракции.  

С цел оптимизиране на организацията при осъществяване на 
различните дейности на предприятието, осигуряване на устойчивост във връзка с 
поетите задължения по проект „От тука започва България“ и по-голяма гъвкавост 
при определянето на конкретните длъжности в структурата на предприятието, 
същата следва да бъде утвърдена по модела, който беше приложен при останалите 
общински предприятия.     

Предложението на общинската администрация е структурата на ОП 
„Туризъм, публични прояви и атракции“ да бъде утвърдена при запазване на 
определения числен състав от 18 бр. 

Предвид изложеното, предлагам Общинският съвет да приеме 
следните 

РЕШЕНИЯ: 
 

1. Определя числен състав на Общинско предприятие „Чистота“ от 
138 бр. и приема следната структура на предприятието, считано от 01.01.2017г.: 

 
Структура на Общинско предприятие „Чистота“ 

1. Директор           1 бр. 
2. Направление „Администрация“        9 бр.  
3. Направление „Регионално депо за неопасни отпадъци“    9 бр.  
4. Направление „Сметосъбиране и сметоизвозване“   55 бр.  
5. Направление „Чистота“      64 бр. 

Общо:                 138 бр. 
 

2.  Определя числен състав на Общинско предприятие „Стопанска и 
охранителна дейност“ от 152 бр. и приема следната структура на предприятието, 
считано от 01.01.2017г.: 
 



Структура на Общинско предприятие „Стопанска и охранителна дейност“ 
1. Директор           1 бр. 
2. Направление „Администрация“      11 бр.  
3. Направление „Охранителна дейност“           115 бр.  
4. Направление „Стопанска дейност“                8 бр.  
5. Направление „Обслужващи дейности“    17 бр. 

       Общо:          152 бр. 
 
3. Определя числен състав на Общинско предприятие „Общински 

медиен център“ от 18 бр. и приема следната структура на предприятието, считано 
от 01.01.2017г.: 

 
Структура на Общинско предприятие „ Общински медиен център “ 

1. Директор           1 бр. 
2. Направление „Администрация“        2 бр.  
3. Направление „Медиен център“        14 бр. 
4. Направление „Обслужващи дейности“      1 бр.  

Общо:         18 бр. 
 

4. Определя числен състав на Общинско предприятие „Туризъм, 
публични прояви и атракции“ от 18 бр. и приема следната структура на 
предприятието, считано от 01.01.2017г.: 

 
Структура на Общинско предприятие „Туризъм, публични прояви и атракции “ 

1. Директор           1 бр. 
2. Направление „Администрация“        3 бр.  
3. Направление „Туризъм и анимации“         7 бр. 
4. Направление „Обслужващи дейности“      7 бр.  

Общо:         18 бр. 
 

 

 

Любомир Христов 
Кмет на Община Шумен 
 


