
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 

 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 693 

 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 31.03.2022 г., Прот. № 46 

 

 

ОТНОСНО: Изменение на организационната и управленска структура на 

„Център за управление на отпадъци“ ЕООД (ЕИК 204704655) 

 

 

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

и местната администрация (ЗМСМА), чл. 147, ал. 2 от Търговския закон (ТЗ), чл. 

23,  ал. 1, т. 22 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на 

Общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в 

капитала, граждански дружества по Закона за задълженията и договорите и 

сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (приета с Решение 

№ 489/27.05.2021 г., Прот. № 29 на Общински съвет – Свищов), чл. 8, ал. 2, буква 

„й“ от Учредителния акт на еднолично дружество с ограничена отговорност 

„Център за управление на отпадъци“, във връзка с писмо  (рег. индекс № 61-00-

51/16.03.2022 г.) от управителя на „Център за управление на отпадъци“ ЕООД и 

предложение с Вх. № 1303/22.03.2022 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община 

Свищов, Общински съвет – Свищов, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Считано от 01.05.2022 г., ИЗМЕНЯ организационната и управленска 

структура на „Център за управление на отпадъци“ ЕООД (ЕИК 204704655), като 

съкращава длъжностите: „касиер домакин“ (код по НКПД 43112002) – 1 щатна 

бройка; „кантарджия“ (код по НКПД 43212006) – 1 щатна бройка; „работник 

поддръжка“ (код по НКПД 93120008) – 1 щатна бройка; „общ работник“ (код по 

НКПД 96220001) – 2 щатни бройки. 

2. Считано от 01.05.2022 г., ОПРЕДЕЛЯ организационна и управленска 

структура на „Център за управление на отпадъци“ ЕООД (ЕИК 204704655), 

съгласно Приложение 2. 

МОТИВИ: С цел оптимизиране на персонала, във връзка с промяна на част от 

фирмената дейност и намаляване обема на работа, с писмо (рег. индекс № 61-00-

51/16.03.2022 г.) управителят на „Център за управление на отпадъци“ ЕООД (ЕИК 

204704655) излага мотиви за изменение на организационната и управленска 

структура на дружеството, като предлага съкращаване на длъжности, както следва: 

„касиер домакин“ (код по НКПД 43112002) – 1 щатна бройка; „кантарджия“ (код 

по НКПД 43212006) – 1 щатна бройка; „работник поддръжка“ (код по НКПД 



93120008) – 1 щатна бройка; „общ работник“ (код по НКПД 96220001) – 2 щатни 

бройки. Всички останали длъжности и съответните щатни бройки не се променят. 

Съгласно разпоредбите на чл. 8, ал. 2, буква „й“ от Учредителния акт на 

еднолично дружество с ограничена отговорност „Център за управление на 

отпадъци“, в компетенциите на Общински съвет – Свищов е определянето на 

организационната и управленска структура на общинското дружество. 

 
В заседанието участват 27 общински съветници. 

Гласували “За” – 20, “Против” – 1 и “Въздържали се” – 5. Не участва – 1. 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 



                                                                                    Приложение № 2

СТРУКТУРА

 на "ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ"  ЕООД гр. Свищов от 01.05.2022 г.

Служител Шофьор

човешки ресурси Счетоводител специален тежкотоварен

1 бр. 1 бр. автомобил-2 бр.

УПРАВИТЕЛ


