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Относно:  Оптимизиране на числения състав и структурата  

на общинските предприятия 
 
 
 
 

 
С решение № 157 от 28.04.2016 г. Общинският съвет прие изменения 

и допълнения в правилника за дейността на Общинско предприятие „Общински 
жилища и имоти", определи числен състав 60 бр. и прие структура на 
предприятието: 

1. Директор 1 бр.  
2. Направление „Администрация“ 4 бр.  
3. Направление „Нежилищни имоти и общински пазари“ 21 бр.  
4. Направление „Жилищни имоти, паркинги и гаражи“ 34 бр.  

Общо: 60 бр. 
Предстои въвеждането в експлоатация на изградените тренировъчна 

зала и тренировъчно футболно игрище като част от спортен комплекс „Панайот 
Волов“, и на жилищния блок от два входа с 51 бр. социални жилища, изграден с 
финансиране по ОП „Региони в растеж“, след което имотите ще бъдат 
предоставени за управление на Общинско предприятие „Общински жилища и 
имоти“. Във връзка с това е депозирана докладна записка от директора на 
предприятието, че за управлението на имотите е необходимо численият състав 
на предприятието да бъде увеличен със 7 бройки, в т. ч. двама домоуправители в 
направление „Жилищни имоти, паркинги и гаражи“ с цел поддържане на реда в 
новоизградения блок със социали жилища, които ще бъдат напълно оборудвани, 
и три чистачки, един работник по поддръжка и един ръководител спортни имоти, 
общо пет бройки в направление „Нежилищни имоти и общински пазари“ с цел 
почистване, поддържане  и ефективно управление на новоизградените зала и 
игрище. 

С решение № 353 от 22.12.2016 г. на Общинския съвет е определен 
численият състав на Общинско предприятие „Общински медиен център“ от 18 
бр. и е приета структура на предприятието: 

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



4. Направление „Обслужващи дейности“ 1 бр. 
Общо: 18 бр. 

С докладна записка директорът на предприятието обосновава 
необходимостта от завишаване на числения състав на предприятието с една 
щатна бройка – „продуцент новини“ с цел организация и координация на 
действията на оператори, репортери и транспорт за отразяване на новините, 
одобряването им и определяне на реда за излъчването им. 

С решение № 158 от 28.04.2016 г. Общинският съвет прие изменения 
и допълнения в правилника за дейността на Общинско предприятие „Паркове и 
обредна дейност“, определи числен състав 60 бр. и прие структура на 
предприятието: 

1. Директор 1 бр.  
2. Направление „Администрация“ 4 бр.  
3. Направление „Озеленяване“ 41 бр.  
4. Направление „Обредна дейност“ 14 бр.  

Общо: 60 бр. 
Депозирана е докладна записка от директора на ОП „Паркове и 

обредна дейност“, съгласно която следва численият състав на предприятието да 
се увеличи с 10 щатни бройки в направление „Озеленяване“, от които 6 бр. за 
поддържане на чистотата на Гробищните паркове в гр. Шумен и кварталите 
Дивдядово, Макак и Мътница, средствата за които ще се заделят от план-
сметката „Чистота“, и 4 бр. механизатори и шофьори с цел ефективно използване 
на закупената през последните години нова техника на предприятието.     

Предложението на общинската администрация е да бъде увеличен 
численият състав на общинските предприятия съгласно предложенията на 
техните директори, считано от 01.01.2022 г., като съответните изменения се 
отразят в структурата на предприятията, а необходимите средства за работна 
заплата и други разходи се предвидят в план-сметките на предприятията за 2022 
г. 

Предвид изложеното, предлагам Общинският съвет да приеме 
следните 

РЕШЕНИЯ: 
 

1. Определя числен състав на Общинско предприятие „Общински 
жилища и имоти“ от 67 бр. и приема следната структура на предприятието, 
считано от 01.01.2022г.: 

1. Директор 1 бр.  
2. Направление „Администрация“ 4 бр.  
3. Направление „Нежилищни имоти и общински пазари“ 26 бр.  
4. Направление „Жилищни имоти, паркинги и гаражи“ 36 бр.  

Общо: 67 бр. 
2. Определя числен състав на Общинско предприятие „Общински 

медиен център“ от 19 бр. и приема следната структура на предприятието, 
считано от 01.01.2022 г.: 

1. Директор 1 бр. 



2. Направление „Администрация“ 2 бр. 
3. Направление „Медиен център“ 15 бр. 
4. Направление „Обслужващи дейности“ 1 бр. 

Общо: 19 бр. 
3. Определя числен състав на Общинско предприятие „Паркове и 

обредна дейност“ от 70 бр. и приема следната структура на предприятието, 
считано от 01.01.2022 г.: 

1. Директор 1 бр.  
2. Направление „Администрация“ 4 бр.  
3. Направление „Озеленяване“ 51 бр.  
4. Направление „Обредна дейност“ 14 бр.  

Общо: 70 бр. 
  4. Необходимите средства да се предвидят в план-сметките на 
общинските предприятия за 2022 г. 

 

 

Любомир Христов 
Кмет на Община Шумен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


