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РЕШЕНИЕ № 618 

по протокол № 31 от 27.01.2022 г. 
  на заседание на Общинския съвет 

 
 

ОТНОСНО: Оправомощаване на кметовете и кметските 
наместници на кметства от Община Шумен да 
възлагат и отчитат работата на работниците 
назначени по проект „Заетост за теб“ 

 
 

/с 38 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 
 

 
1. Кметовете и кметските наместници по места да представят на Работодателя 

ежемесечно до 1-во число на следващия месец (за предходния) в ОП „Чистота“ 
следните документи: 

 Форма 76 за явяване и неявяване на работниците - съгл. прил. 16 от договора, 
подписан и подпечатан от кмет/кметски наместник и попълнени всички реквизити 
съгл. прил. 23 от същия договор. 
 

2. До 20-то число на текущия месец да представят предварителен поименен 
график за лицата назначени в ОП „Чистота“ за следващия месец, съгласно приложение 
16 от договора подписан и подпечатан от кмет/кметски наместник и попълнени всички 
реквизити съгл. прил. 23 от същия договор. 

 
3. При съвпадение на датата за представяне на графиците с почивни и 

празнични дни, това да става в последния работен ден преди почивните дни. 
 
4. Незабавно и своевременно да уведомят работодателя при настъпила промяна 

- неявяване на работа, болнични и причините за това в деня на настъпване на 
промяната. 

 
5. При ползване на платен годишен отпуск - уведомяват работодателя три дни 

преди ползването. 
(кореспонденцията да се извършва на служебния e-mail: op_chistota_shumen@abv.bg и 
сл. телефон: 0889 604 997 или 0888 621 362).  



6. Да поставя ежедневни задачи и да извършва контрол по тяхното изпълнение 
според длъжностната характеристика. 

 
7. Да следи за спазването на работното време. 
 
8. Кметовете на кметства и кметски наместници да отговарят за трудовата 

заетост на назначените лица по договор  № ЗТ2-03-14-31358#, като стриктно възлагат и 
контролират извършваната от тях работа според длъжностната характеристика и 
спазвайки „Споразумение за съвместно осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд“ между ОП „Чистота“ и съответното кметство. 

 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

             НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /п/  Ася Аспарухова 
Дата:               
гр. Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 
               /София Язаджи/ 


