
До Председателя на 

Общински съвет – Шумен 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от Любомир Христов – 

кмет на Община Шумен 

 

Относно: Корекция в структурата и числения състав на  

Общинско предприятие “Строителство и благоустройство” 

 

С решение № 159 от 28.04.2016г. Общинският съвет определи 

числен състав 50 бр. и прие структурата на Общинско предприятие 

„Строителство и благоустройство”. 

В Община Шумен е депозирана докладна записка от директора 

на ОП „Строителство и благоустройство”, в която се предлага завишаване 

на числения състав на предприятието с 10 бройки, във връзка с 

завишаването на обема на възложените на предприятието дейности по 

поддържане и ремонт на обекти – общинска собственост и увеличаването 

на автопарка и ползваната строителна техника. Предложението на 

директора е направление „Администрация“ да се увеличи с 1 бр., 

направление „Благоустройство“ с 3 бр. „работник поддръжка“ и 

направление „Строителство“ с 6 бр. „работник строителство“. При 

направените разчети е установено, че средства за заплати и осигуровки ще 

бъдат осигурени в рамките на приетата от Общинския съвет план-сметка 

на предприятието за 2018г. 

Съгласно чл. 52 от Закона за общинската собственост 

общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на 

правилник, приет от общинския съвет, с който се определят структурата и 

численият състав на предприятието.  

Предложението на общинската администрация е числеността 

на ОП „Строителство и благоустройство” да се увеличи с 10 бройки, от 

които 6 бр. в направление „Строителство“ и 4 бр. в направление 

„Благоустройство“ по следните мотиви: на предприятието се възлагат за 

изпълнение голям брой поръчки за ремонт и поддържане на общински 

имоти, в т. ч. всички детски ясли и детски градини, улици, общински 

пътища и др., които, ако се извършват от външни изпълнители, ще 

достигат многократно завишени стойности. Средствата за работна заплата 

и осигурителни плащания за новоразкритите в предприятието щатни 

бройки ще са в рамките на предвидените в бюджета на Община Шумен за 

2018г. и са включени в план-сметка на предприятието за 2018г. 

 

Като се има предвид гореизложеното, предлагам Общински 

съвет – Шумен да вземе следните  

    РЕШЕНИЯ: 



1. Завишава числеността на ОП „Строителство и 

благоустройство” от 50 /петдесет/ на 60 /шестдесет/ щатни бройки с 10 

/десет/ нови щатни бройки, от които 6 бройки в направление 

„Строителство“ и 4 бройки в направление „Благоустройство“, и 

утвърждава организационно-управленческа структура на предприятието 

съгласно завишената численост, както следва: 

Структура на ОП „Строителство и благоустройство“ 

1. Директор 1 бр. 

2. Направление „Администрация“ 3 бр. 

3.  Направление „Строителство“ 31 бр. 

4. Направление „Благоустройство“ 25 бр. 

 

2. Средствата за работна заплата и осигурителни плащания за 

новоразкритите щатни бройки са в рамките на определените в бюджета на 

Община Шумен за 2018г. и на план-сметката на предприятието за 2018г. 

 

 

 

Вносител:  

Любомир Христов 

Кмет на Община Шумен 
 

 

 

 
 


