
ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ШУМЕН 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

ОТ ГРУПАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ НА ДПС ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -ШУМЕН 

 

 Относно:  Предложение за допълнение на ал. 2,  т. 2 от Правилника за устройството и 

дейността на Общинско предприятие „ Чистота” – гр. Шумен 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

С  Решение No 122 по протокол No 6 от 31.03.2016 г. на Общински съвет Шумен се създаде ОП 

Чистота и се прие Правилник за устройството и дейността на Общинското предприятие „ 

Чистота” – гр. Шумен. 

В ал. 2,  т. 2 Сметопочистване от Правилника на ОП „Чистота” не бяха включени населените 

места от община Шумен, с изключение на гр. Шумен и кварталите Дивдядово, Макак и 

Мътница. Към настоящия момент практиката показва, че дейностите по сметопочистване 

/ръчно-машинно метене на улици и тротоари, събиране на паднали листа, събиране на 

отпадъци от уличните кошчета за смет и т.н./ е ефективна и значително се подобри чистотата в 

гр. Шумен и включените квартали. В срещите и разговорите ни с кметове на населени места от 

община Шумен се поставя въпросът за необходимостта от подобряване на чистотата в 

останалите населените места на община Шумен.  

 Ето защо нашата група счита, че е необходимо да се направят допълнения в предмета на 

дейността на ОП „Чистота” по конкретно в ал. 2,  т. 2 от Правилника за устройството и дейността 

на Общинското предприятие „ Чистота” – гр. Шумен и бъдат включени всички населени места в 

община Шумен, като директорът на  ОП „Чистота” да предложи нова организационно-

управленска  структура и числен състав, за да може да се обхванат всички населени места в 

община Шумен. 

 Предвид гореизложеното, във връзка с чл. 3 от Правилника за устройството и дейността 

на Общинско предприятие „ Чистота” – гр. Шумен, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от 

ЗМСМА предлагаме общинският съвет да вземе следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

1. Допълва  ал. 2,  т. 2 от Правилника за устройството и дейността на Общинско 

предприятие „ Чистота” – гр. Шумен, като след кварталите Дивдядово, Макак и 

Мътница се добавят и всички населени места в община Шумен. 



2. Възлага на директора на ОП „Чистота” да предложи нова организационно-

управленска  структура и числен състав на предприятието,  за да бъдат  обхванати 

всички населени места в община Шумен със сметопочистване . 

 Същото да се внесе за утвърждаване в Общински съвет – Шумен до края на 

календарната 2020г. 
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