
 

  ДО 

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

   ГР.ЧИРПАН 
  

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  З А  Р Е Ш Е Н И Е 

 

ОТ ИВАЙЛО ИВАНОВ  КРАЧОЛОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 
 

         Относно: Одобряване на промяна в числеността на Общинско предприятие 

„Чистота” чрез приемане на промяна в Правилника за устройството и дейността на 

Общинско предприятие „Чистота” към Община Чирпан 

 
           УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ 

           УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

С Решение № 675/30.06.2015 година на Общински съвет – гр.Чирпан e 

създадено Общинско предприятие „Чистота” към Община Чирпан. Със същото 

решение е приет Правилник за устройството и дейността на Общинско 

предприятие „Чистота” и е определен числен състав 20/двадесет / човека, съгласно 

Приложени №1 към Правилника. 

 Съгласно разпоредбите на  чл.17 от Правилника,   числеността на персонала 

на Предприятието е 20 (двадесет) човека и промени в числения състав на 

Общинското предприятие може да се извършват с Решение на Общинския съвет.  

 В чл. 37 от Правилника е определено, че при наличието на обстоятелства, 

изискващи корекции в числеността и структурата на персонала, Предприятието 

представя мотивирано предложение за промени до общинската администрация и на 

база представеното предложение общинската администрация внася в Общински 

съвет предложение за промяна на Правилника по Приложение № 1. 

В деловодството на Община Чирпан е постъпило мотивирано предложение 

от Общинско предприятие „Чистота” за увеличение на числеността на шофьорите с 

1 щатна бройка.Промяната е нужна във връзка със закупуването, за дейността на 

предприятието,  на специализирана  машина за  миене на паркове и зимно 

почистване на тротоари и алеи.Допълнително необходимите средства за 

издръжката на увеличената численост са разчетени в план-сметката на 

ОП”Чистота”, за дейността по поддържане чистотата на населените места в 

Община Чирпан за 2023 г.,  при одобрява на  План – сметка за дейностите по чл. 66, 

ал. 1 от ЗМДТ за  2023 г. 

В Приложение № 1 към проекта за решение е представено ново Приложение 

№ 1 към Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие 

"ЧИСТОТА" към Община Чирпан с променена обща численост от 20 на 21 щатни 

бройки и увеличена численост на шофьорите от 4 на 5 щатни бройки. 

 

 

           Предвид изложеното по-горе,  предлагам на Общински съвет -Чирпан да 

приеме следното 

 

 

 

 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 52 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ и чл. 

37, ал. 1 Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие 

„Чистота” към Община Чирпан, Общински съвет – гр.Чирпан, 

 

 

Изменя, считано от 01.01.2023 година,  Правилника за устройството и 

дейността на Общинско предприятие „Чистота” към Община Чирпан, /приет с 

Решение № 675 от 30.06.2015 година на Общински съвет –гр.Чирпан/, както следва: 

 

1.Изменя чл.17 както следва: 

 

„Чл. 17. Числеността на персонала на Предприятието е 21 (двадесет и един) човека 

(Приложение 1 към Правилника). Промени в числения състав на Общинското 

предприятие може да се извършват с Решение на Общинския съвет.” 

2.Приема ново, изменено Приложение № 1 към Правилник за устройството 

и дейността на Общинско предприятие „Чистота” към Община Чирпан, приет с 

Решение № 675 от 30.06.2015 година на Общински съвет – гр.Чирпан, съгласно 

Приложение № 1. 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

Съгласувано с юрист 

 


