
До Председателя на 

Общински съвет - Шумен 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от Любомир Христов – 

кмет на Община Шумен 

 

 

Относно: Оптимизиране на числения състав и структурата на  

ОП „Чистота“  

 

С решение № 353 от 22.12.2016г. на Общински съвет – Шумен бяха 

определени численият състав на Общинско предприятие „Чистота“ от 138 бр. и 

структурата на предприятието, както следва: 

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. 

В община Шумен е депозирана докладна записка от директора на ОП 

„Чистота“, съгласно която следва да бъдат прехвърлени 10 щатни бройки от 

направление „Сметосъбиране и сметоизвозване“, които към настоящия момент не 

са заети, към Направление „Регионално депо за неопасни отпадъци“ -  4 бр., и към 

Общински център за събиране и временно съхранение на опасни отпадъци – 6 бр.   

В направление „Регионално депо за неопасни отпадъци” е предложено 

да преминат един механик „гараж и транспортни средства“, двама монтьори 

„машини и оборудване“ и един машинист на пътно-строителна машина. на 

Дейността на изброените длъжности е свързана с поддържане на машините и 

съоръженията и посочените работните места на практика са на Регионалното депо 

за неопасни отпадъци. Завишаването на заетите в направлението е обсъдено и 

прието на заседание на Общото събрание на Регионалното сдружение за 

управление на отпадъците.  

След стартиране на дейността на Общински център за събиране и 

временно съхранение на опасни отпадъци там работят 6 служители – един 

отговорник, двама техници и трима шофьори на товарни автомобили. С цел 

обезпечаване на нормалното функциониране на центъра в структурата на  ОП 

„Чистота“ следва да бъде открито ново направление – „Общински център за 

събиране и временно съхранение на опасни отпадъци“ с 6 бр. заети. 

Във връзка с това предложението на общинската администрация е да 

бъде изменена структурата на ОП „Чистота“ в съответствие с предложението на 

директорана предприятието, при запазване на определения числен състав на 

предприятието от 138 бр. 



Предвид изложеното, предлагам Общинският съвет да приеме 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

1. Приема структура на  Общинско предприятие „Чистота“, считано от 

01.01.2020г., както следва: 

 

Структура на Общинско предприятие „Чистота“ 

1. Директор           1 бр. 

2. Направление „Администрация“        9 бр.  

3. Направление „Регионално депо за неопасни отпадъци“  13 бр.  

4. Направление „Сметосъбиране и сметоизвозване“   45 бр.  

5. Общински център за събиране и временно съхранение  

на опасни отпадъци   6 бр. 

6. Направление „Чистота“      64 бр. 

Общо:       138 бр. 

 
 

 

 

Любомир Христов 

Кмет на Община Шумен 

 

 

 


