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П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

 

ОТ ГЕОРГИ ДАВИДКОВ КАБЗИМАЛСКИ  

Кмет на Община Рила 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Приложение № 2 към чл. 7, ал. 1 „Структура и обща щатна 

численост на персонала на Общинско предприятие „Чистота“- гр.Рила„ от Правилник за организацията и 

дейността на Общинско предприятие „Чистота, благоустрояване и комунални дейности“ – гр. Рила 

 

УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

Общинско предприятие „Чистота“ – гр.Рила е специализирано звено на общината за изпълнение 

на местни дейност и услуги, финансирани от общинския бюджет. Осъществява дейността си, от името и 

за сметка на Община Рила, въз основа на Правилник, в съответствие с изискванията на Закона за 

общинската собственост, както и всички закони и подзаконови нормативни актове, регламентиращи 

осъществяваните от него дейности. 

 

МОТИВИ за изменение и допълнение на Приложение № 2 към чл. 7, ал. 1 „Структура и обща щатна 

численост на персонала на Общинско предприятие „Чистота“- гр.Рила„ от Правилник за организацията и 

дейността на Общинско предприятие „Чистота, благоустрояване и комунални дейности“ – гр. Рила – 

съгласно изискванията на чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове.  

 

I. Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт:  

Общинско предприятие „Чистота“- гр. Рила е създадено с Решение № 153 от Протокол № 16 от 

заседание на Общински съвет на Община Рила, проведено на 28.06.2016 г., считано от 01.08.2016 г., с 

предмет на дейност предоставяне на услуги и осъществяване на местни дейности, необходими за 

задоволяване на потребностите на общината и на нейното население, свързани с управлението на 

битовите и строителни отпадъците, образувани на територията на Община Рила, подробно визирани в 

приетия със същото Решение Правилник за организацията и дейността на предприятието. 

Съгласно чл. 53 от Закона за общинската собственост, общинското предприятие като звено на 

общината може да осъществява и дейности по управление, изграждане, поддържане, ремонт и 

реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други имоти -

общинска собственост, както и предоставяне на свързаните с тях услуги за населението.. 

Структурата и числеността на персонала на Общинско предприятие „Чистота“ – гр. Рила са 

регламентирани в Приложение № 2 към чл. 7, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 

предприятието. Общата щатна численост на персонала е 29 (двадесет и девет) щатни бройки, като от тях: 

3 бр. – управление, 

18 бр. – Отдел „Чистота, озеленяване и поддръжка“, 

6 бр. – Отдел „Управление на дейностите по отпадъците“. 

2 бр. – Отдел „Благоустрояване и комунални дейности“. 



 

Анализът на структурата и числеността по отделните дейности установява, че са налице 

длъжности, чиито задължения изискват допълване или заемане на цяла щатна бройка. В повечето случаи 

тези отговорности могат да бъдат съвместими с други или възложени да се изпълняват от други 

служители. Това налага да се предприемат действия с цел: 

- чрез преструктуриране на отделни дейности; 

- промяна в организацията на работа; 

- обвързване на длъжности и отговорности на персонала пряко с дейността на общината;  

В резултат на гореизложеното да се постигане по-добра оперативност, ефективност и ефикасност 

в работата, това ни дава основание да предложим на Общинския съвет на Община Рила, промяна в 

структурата  на персонала на предприятието в служителите, пряко ангажирани с предмета му на дейност, 

а именно: 

 Длъжността Главен специалист – технически ръководител“ в Отдел „Чистота, озеленяване и 

поддръжка“ се закрива. 

 Длъжностите „Пазач“ в Отдел „Чистота, озеленяване и поддръжка“ се закриват, тъй като те се 

прехвърлят в общинска администрация, град Рила. 

 Допълване на отдел „Чистота, озеленяване и поддръжка“ с още три щатни бройки „Общ 

работник“ . 

Причините за това са в следствие от възлагането и необходимостта от пълноценното изпълнение 

на дейностите по управление на отпадъците  от страна на общинското предприятие, които услуги са от 

първостепенно значение за населението в Община Рила. Целта е те да бъдат запазени, развити, 

подобрени и пълноценно реализирани. В разпоредбите на Закона за управление на отпадъците са 

конкретизирани дейностите по сметосъбирането, сметоизвозването и превантивната дейност по 

отношение на изхвърлянето на отпадъците, както и разходите за дейностите с битови отпадъци и 

изпълнение на задълженияята на органите на местното самоуправление и местната администрация. 

Същите са конкретно свързани със събиране на съответните такси за това. Предоставянето на услугите, 

посредством исканото изменение, ще доведе до подобряване на  работа на предприятието, както и 

организацията в него. 

.   

II. Цели, които се поставят: 

 Целите на този проект са: 

- подобряване на  работата на общинското предприятие; 

- ефективно и качествено изпълнение на дейността на предприятието; 

- подобряване качеството на предоставените дейности и на свързаните с тях услуги; 

- промяна в организацията на работа. 

ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

Проектът на изменение и допълнение на Приложение № 2 към чл. 7, ал. 1 „Структура и обща 

щатна численост на персонала на Общинско предприятие „Чистота“- гр.Рила„ от Правилник за 

организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота, благоустрояване и комунални дейности“ 

– гр. Рила не изисква нови финансови или други средства. 

IV. Очаквани резултати от прилагането: 

Очакваните резултати от прилагането изменение и допълнение на Приложение № 2 към чл. 7, ал. 

1 „Структура и обща щатна численост на персонала на Общинско предприятие „Чистота“- гр.Рила„ от 



Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота, благоустрояване и 

комунални дейности“ – гр. Рила  са: 

- постигане на по-добра ефективност, ефикасност и организираност на работата на общинското 

предприятие при управлението, поддържането, експлоатацията и контрола на предоставените дейности и 

на свързаните с тях услуги за населението; 

- икономичност – придобиването с най-малки разходи на необходимите ресурси за осъществяване 

дейността на предприятието. 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Предлаганият проект на Правилника за изменение и допълнение на Правилника за 

организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота, благоустрояване и комунални дейности“ 

– гр.Рила е нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби от по-висока степен, като Закона за 

общинската собственост, поради което, съответствието му с правото на Европейския съюз е 

предопределено от съответствието на цитираните Закони с правото на Европейския съюз.  

Доколкото настоящия проект има за предмет подзаконов нормативен акт, който подлежи на 

приемане от Общински съвет като орган на местно самоуправление, то приложими са разпоредбите на 

„Европейската харта за местното самоуправление”. В тази връзка Проектът е съобразен с чл. 3, т. 1 във 

връзка с т. 2 и чл. 4 от Европейската харта за местното самоуправление. 

Спазвайки разпоредбите на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, в законоустановения 

срок не по-кратък от от 30 /тридесет/ дни, от 11.03.2022 г. до 12.04.2022 г., на официалната интернет 

страница на Община Рила, е публикуван проекта на изменение и допълнение на Приложение № 2 към чл. 

7, ал. 1 „Структура и обща щатна численост на персонала на Общинско предприятие „Чистота“- гр.Рила„ 

от Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота, благоустрояване и 

комунални дейности“ – гр. РилаВъв връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет на Община 

Рила да постанови следното: 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 21, ал. 2, пред. 4, във връзка с ал. 1, т. 2, от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и  чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост, при спазване 

изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, Общински съвет на Община Рила 

РЕШИ: 

 Изменя и допълва Приложение № 2 към чл. 7, ал. 1 „Структура и обща щатна численост на 

персонала на Общинско предприятие „Чистота“- гр.Рила „ от Правилник за организацията и 

дейността на Общинско предприятие „Чистота, благоустрояване и комунални дейности“ – гр. Рила, както 

следва: 

 

 

Структура и обща щатна численост на персонала 

на Общинско предприятие „Чистота, благоустрояване и комунални дейности“ – гр. Рила,  

в сила от 01.05.2022 г. 

 

№ 

по 

ред 

Структурни звена и длъжностни наименования Численост  

Било  Става  

А УПРАВЛЕНИЕ 3 3 

1. Директор 1 1 

2. Инспектор 1 1 

3. Технически сътрудник „Домакин“ 1 1 

Б ОТДЕЛ „ЧИСТОТА, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ПОДДРЪЖКА“ 18 18 



1. Главен специалист – технически ръководител 1 0 

2. Специалист „Административно и техническо 

обслужване“ 

1 1 

3. Шофьор на товарен автомобил 5 5 

4. Сметосъбирач  2 2 

5. Чистач  3 3 

6. Общ работник 4 7 

7. Пазач  2 0 

В. ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО 

ОТПАДЪЦИТЕ 

6 6 

1. Главен специалист – технически ръководител 1 1 

2. Общ работник 5 5 

Г. ОТДЕЛ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И КОМУНАЛНИ 

ДЕЙНОСТИ“  

2 2 

1. Общ работник 2 2 

    

РЕКАПИТУЛАЦИЯ обща численост на персонала: 29 29 

 

 

 

ОРГАНИОГРАМА 

на Общинско предприятие „Чистота, благоустрояване и комунални дейности““ 

 

 

Тех. сътрудник 

„Домакин“ 
1 ДИРЕКТОР  1 Еколог  1 

 

↓ 

 

Отдел „Чистота, озеленяване и 

поддръжка“ 

– обща численост 18 бр. 

Отдел „Управление на 

дейностите по отпадъците“ 

 – обща численост 6 бр.  

Отдел „Благоустрояване и 

комунални дейности“  

– обща численост 2бр. 

 ↓                                               ↓ 

Специалист 

„Административно и 

техническо обслужване“  

1 Технически ръководител  1 Общ работник 2 

                                ↓                                                      ↓ 

Професии неизискващи 

специализирана 

квалификация 

12 Общи работници 5   

Водачи на МПС 5 

 

                        

 Настоящето Решение е неразделна част от Решение № 153 от 28.06.2016 г. на Общински съвет на 

Община Рила и влиза в сила от 01.05.2022 г..  

 

 

 

 

 

 

ВНАСЯ:  

 

Георги Кабзималски 

Кмет на Община Рила 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИОГРАМА 

на Общинско предприятие „Чистота, благоустрояване и комунални дейности““ 

 

Тех. сътрудник 

„Домакин“ 
1 ДИРЕКТОР  1 Еколог  1 

↓ 

Отдел „Чистота, 

озеленяване и поддръжка“ 

– обща численост 18 бр. 

Отдел „Управление на 

дейностите по 

отпадъците“ 

 – обща численост 6 бр.  

Отдел „Благоустрояване и 

комунални дейности“  

– обща численост 2бр. 

 ↓                                               ↓ 

Технически 

ръководител  
1 Общ работник 2 

                                                                                     ↓ 

Специалст 

„Административно 

и техническо 

обслужване“ 

 1 Общи работници 5 

                                 ↓ 

Професии 

неизискващи 

специализирана 

квалификация 

12 

Водачи на МПС 5 

↓ 

 

 

 

 

 



 

 

Структура и обща щатна численост на персонала  

на Общинско предприятие „Чистота“- гр.Рила, в сила от 01.09.2018 г. 

 

№ 

по 

ред 

Структурни звена и длъжностни наименования Численост  

Било  Става  

А УПРАВЛЕНИЕ 3 3 

1. Директор 1 1 

2. Инспектор 1 1 

3. Технически сътрудник „Домакин“ 1 1 

Б ОТДЕЛ „ЧИСТОТА, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ПОДДРЪЖКА“ 17 18 

1. Главен специалист – технически ръководител 1 1 

2. Шофьор на товарен автомобил 4 5 

3. Сметосъбирач  2 2 

4. Чистач  4 4 

5. Общ работник 4 4 

6. Пазач  2 2 

В. ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО 

ОТПАДЪЦИТЕ 

5 6 

1. Главен специалист – технически ръководител 1 1 

2. Общ работник 4 5 

Г. ОТДЕЛ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И КОМУНАЛНИ 

ДЕЙНОСТИ“  

3 2 

1.  Техник ел. системи 1 0 

2. Шофьор  1 0 

3. Общ работник 1 2 

    

РЕКАПИТУЛАЦИЯ обща численост на персонала: 28 29 

 

 
ВНАСЯ:  

 

Георги Кабзималски 

Кмет на Община Рила 


