
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 

 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 666 

 
от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 27.01.2022 г., Прот. № 43 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на изменение на Правилника за дейността на Общинско 

предприятие „Чистота – Свищов” – град Свищов, приет с Решение 

№ 297/31.07.2008 г., Протокол № 19 на Общински   съвет – 

Свищов                

 

 

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

и местната администрация (ЗМСМА), чл. 52, ал. 4 от Закона за общинската 

собственост (ЗОС), чл. 5, т. 2 от Правилника за дейността на Общинско предприятие 

„Чистота – Свищов” – град Свищов, във връзка с писмо с рег. индекс № 53-00-

61/02.12.2021 година от Мехмед Мехмедов – Директор на ОП „Чистота – Свищов” – 

град Свищов и предложение с Вх. № 1205/07.01.2022 г. от  д-р Генчо Генчев – Кмет на 

община Свищов, Общински съвет – Свищов, 

 

Р Е Ш И: 

 
Считано от 01.03.2022 година приема изменение на Правилника за дейността на 

Общинско предприятие „Чистота – Свищов” – град Свищов, приет с Решение              

№ 297/31.07.2008 г., Протокол № 19 на Общински съвет – Свищов, като променя 

структурата на ОП „Чистота – Свищов” – град Свищов съгласно Приложение № 1 към 

чл. 15 от Правилника, както следва: 

  3 бройки длъжност: „Ръководител сметосъбиране и сметоизвозване“ се 

трансформират в 3 бройки длъжност  „Метачи“;   

  1 бройка „Специалист контрол разходи“ се закрива.  

МОТИВИ: През последните години Община Свищов реализира редица проекти 

по оперативните програми и структурните фондове на ЕС за благоустрояване на 

градската среда и нейното поддържане. Тези дейности са определени като приоритет 

за общинската администрация, тъй като се представя цялостната концепция, свързана 

с преосмисляне ролята на междублоковите пространства като част от живота на 

местната общност. Целта е да се постигне балансирано съотношение между 

градоустройствени, рекреационни, средообразуващи и защитни функции, както и да 

се продължи изграждането на зони за отдих и спорт. В Плана за интегрирано развитие 

на Община Свищов за периода 2021-2027 г. са предвидени редица мерки, дейности и 

проекти, насочени към благоустрояване и поддържане на здравословна градска 

жизнена среда. Част от мерките са насочени към подобряване сметосъбирането и 

сметоизвозването в отдалечените и труднодостъпни малки улици на града. Поради 

хълмистия релеф на града те не са достъпни за големите сметоизвозващи камиони, 

които работят в останалата част на града и затова е необходимо служителите на ОП 



„Чистота – Свищов” – град Свищов да извършват ръчно почистване и сметосъбиране. 

По този начин ще се постигне организиране на по-ефективно сметосъбиране и 

сметоизвозване за малките и труднопроходими улици на Свищов и оптимизиране на 

разходите. 

Съгласно Договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

реализирани проекти, Община Свищов е длъжна да осигури финансовата и 

институционална устойчивост на постигнатите резултати в период от 5 години след 

приключване на проекта. 

В рамките на този период оперативната поддръжка се поема от общинския 

бюджет.  

Същността на тези дейности не налага извършването на допълнителни разходи за 

осигуряване на функционирането на обектите след приключването на проекта, а 

единствено осигуряване на допълнителни лица, които да извършват тези дейности по 

поддръжка на паркове и градини. 

В период на устойчивост са следните проекти, за които Община Свищов 

съгласно Договорите за безвъзмездна финансова помощ е длъжна да осигури 
поддръжка: 

 Проект „Благоустрояване на градската жизнена среда“, реализиран по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ по ДБФП № BG16RFOP001-1.036-0001-

C01/18.11.2016 г. /парк „Радост“, ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Черни връх“/; 

 Проект „Изграждане на социално жилище в град Свищов”, реализиран по 

Оперативна програма „Региони в растеж“, ДБФП № BG16RFOP001-1.036-0006-

С01/10.06.2020 г.; 

 Проект „Подобряване и реновиране на градска среда ул. „Патриарх Евтимий“ 

и ж. к. „Симеон Ванков в град Свищов”, реализиран по Оперативна програма 

„Региони в растеж“, ДБФП № BG16RFOP001-1.036-0007-С01/26.06.2020 г. 

Други обекти, за които ОП „Чистота – Свищов” – град Свищов осигурява текуща 

поддръжка са териториите за обществено ползване, площад „Велешана“, площад 

„Алеко“, площад „Свобода“, площад „Хан Бъчва”, спортна площадка „Велешана”, 

спортна площадка „Студентски град“, зелени площи около градски стадион 

„Академик”; Спортен комплекс „Септември“; парк „Хаджи Димитър“, парк 

„Паметниците“ и парк „Калето“, всички детски площадки, улици и тротоари в град 

Свищов и много други обекти.     

За всички обекти е необходимо сметопочистване, сметосъбиране, 

сметоизвозване, зимно поддържане и снегопочистване, опесъчаване и осоляване, 

косене на зелени площи, кастрене на дървета и храсти, метене и миене на улици, 

площади и паркове и други дейности, за които наличният човешки ресурс за 

поддръжка от ОП „Чистота – Свищов” – град Свищов е ограничен и недостатъчен.  

Именно тук са поставени пред изпитание служителите, които ежедневно следва 

да поддържат, почистват и поливат зоните за отдих, парковете, градините и 

тротоарите на територията на град Свищов. 

С предвидената промяна в структурата на ОП „Чистота – Свищов” – град Свищов 

ще се постигне: 

  Подобряване качеството на предоставяните услуги и местни дейности и на 

възможността за поетапно подменяне на амортизираната техника чрез реализация на 

различни инвестиционни проекти с бенефициент Община Свищов, залегнали в Плана 

за интегрирано развитие на Община Свищов за периода 2021-2027 г.; 

  Постигане по-добра оперативност, ефективност и икономичност на работата 

при предоставянето на услугите и местните дейности, необходими за задоволяване на 

потребностите на общината и на нейното население; 

  Оптимизиране на разходите. 



ПРИЧИНИ, КОИТО НАЛАГАТ ПРИЕМАНЕТО НА ИЗМЕНЕНИE НА 

ПРАВИЛНИКА: 
Направеното изменение на Правилника за дейността на Общинско предприятие 

„Чистота – Свищов” – град Свищов, приет с Решение № 297/31.07.2008 г., Протокол 

№ 19 на Общински съвет – Свищов е наложено от това, че през последните години 

Община Свищов реализира редица проекти по оперативните програми и структурните 

фондове на ЕС за благоустрояване на градската среда и нейното поддържане. 

Обектите, по които ОП „Чистота – Свищов” – град Свищов осигурява текуща 

поддръжка, са териториите за обществено ползване, площад „Велешана“, площад 

„Алеко“, площад „Свобода“, площад „Хан Бъчва”, спортна площадка „Велешана”; 

спортна площадка „Студентски град“, зелени площи около градски стадион 

„Академик”; Спортен комплекс „Септември“; Парк „Хаджи Димитър“, парк 

„Паметниците“ и парк „Калето“, всички детски площадки, улици и тротоари в град 

Свищов и много други обекти. За всички обекти е необходимо сметопочистване, 

сметосъбиране, сметоизвозване, зимно поддържане и снегопочистване, опесъчаване и 

осоляване, косене на зелени площи, кастрене на дървета и храсти, метене и миене на 

улици, площади и паркове и други дейности, за които наличният човешки ресурс за 

поддръжка от ОП „Чистота – Свищов” – град Свищов е ограничен и недостатъчен. 

Това поражда необходимостта от промени и оптимизация на структурата на 

персонала, която да отговаря за по-ефективно и ефикасно извършване на дейностите 

по работния процес в предприятието.  

ЦЕЛИ, КОИТО СЕ ПОСТАВЯТ С ИЗМЕНЕНИЕТО НА ПРАВИЛНИКА: 

С направеното изменение се цели да се подобри качеството на предоставяните 

услуги и местни дейности и на възможността за поетапно подменяне на 

амортизираната техника чрез реализация на различни инвестиционни проекти с 

бенефициент Община Свищов, залегнали в Плана за интегрирано развитие на Община 

Свищов за периода 2021-2027 г.; постигане по-добра оперативност, ефективност и 

икономичност на работата при предоставянето на услугите и местните дейности, 

необходими за задоволяване на потребностите на общината и на нейното население. 

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА 

ИЗМЕНЕНИЕТО НА ПРАВИЛНИКА: 

За прилагане на изменението на Правилника не е необходимо разходване на 

допълнителни бюджетни средства.  

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 
Резултатите, които се очакват, са постигане на по-добра оперативност, 

ефективност и ефикасност при извършване на дейността. 

АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: 
Изменението на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Чистота – 

Свищов” – град Свищов, се приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА. 

Същото е в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление. 

 

В заседанието участват 27 общински съветници. 

Гласували “За” – 15, “Против” – 8 и “Въздържали се” – 4.  

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 


