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       ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА 

НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ   „ЧИРАКМАН” ГРАД КАВАРНА 

 
 Приет с Решение № 264 по Протокол № 20 от 28.03.2017 г. на Общински съвет Каварна 

изменен и допълнен с  Решение №300 по Протокол №31 от 29.06.2021г.  

 
 

Мотиви към проекта: 

Общинското предприятие е специализирано звено към Община Каварна, създадено с 

цел подпомагане на общината при осъществяване на дейностите по чл. 53 от Закона за 

общинската собственост. Правилника за устройството и дейността на Общинско 

предприятие „Чиракман“ урежда както дейността, така и структурата, числения състав 

и организацията на работа.  

       Съгласно чл. 8, ал. 1 от Правилника  част от предметите на дейност на ОП са 

събиране и извозване на отпадъци от населените места на територията на община 

Каварна, почистване на отпадъци, изхвърлени на неразрешени за това места, 

ликвидиране на незаконни сметища и други дейности, свързани с поддържане на 

чистотата и на инфраструктурата на територията на община Каварна и териториите за 

обществено ползване. 

       За изпълнение на горепосочените дейности, в структурата на Общинското 

предприятие е създадено звено „Чистота“ с общ числен състав 20 щатни бройки.  

       Към момента са заети 17 щатни бройки, разпределени по длъжности както следва : 

организатор - 1 бр.;  хигиенисти - 2 бр. (поддържащи хигиената в тоалетната на 

Общински пазар гр. Каварна); 14 бр. -  общи работници, от които: 4 бр.  -  поддържащи 

чистотата в гр. Каварна и 10 бр. – поддържащи чистотата по кметства на населени 

места на територията на Община Каварна. 

       Следва  да се вземе предвид, че  с изтичане на срока на действие на сключения 

между Община Каварна и „Титан-Бкс“ ЕООД договор за сметопочистване, дейностите 

по събиране и извозване на отпадъците, поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване и ликвидирането на нерегламентирани замърсявания на 

територията на общината ще бъдат изпълнявани от Общинско предприятие 

„Чиракман“. 

      Дейностите по сметопочистване, които ще изпълнява Общинското предприятие, 

чрез звено „Чистота“ включват следните видове и обем работи: 

• Събиране и извозване на битови отпадъци от всички населени места на територията 

на община Каварна до Претоварна станция за отпадъци – Балчик. 

• Събиране и извозване на биоотпадъци /зелени отпадъци/ от населените места на 

територията на общината до Претоварна станция за отпадъци – Балчик. 

• Събиране и извозване на пръст, камъни и др. инертни отпадъци, образувани при 

ремонтната дейност от домакинствата на територията на община Каварна до 

Регионално депо за отпадъци – Стожер. 

• Събиране и извозване на едрогабаритни и строителни отпадъци, образувани при 

ремонтната дейност от домакинствата на територията на община Каварна до 

Регионално депо за отпадъци – Стожер. 

• Измиване и дезинфекция на съдовете за битови отпадъци, разположени на 

територията на общината. 



• Механизирано метене на улични платна, площади и други места за обществено 

ползване в населените места на територията на община Каварна приблизителна 

обща площ от 70 дка. 

• Ежедневно ръчно метене на тротоари, регули на улични платна, алеи и площади в 

гр. Каварна на обща площ 90 000 кв.м. 

• Механизирано миене на улици, тротоари, площади и др. места за обществено 

ползване в населените места на територията на Каварна на приблизителна обща 

площ от 70 дка. 

• Почистване на нерегламентирани замърсявания на територията на община Каварна. 

 

      За обезпечаване на нормалната работа и предоставянето на населението на 

общината на качествени и в пълен обем услуги по сметопочистване е необходимо 

общия числен състав на Звено „Чистота“ към ОП „Чиракман“ да бъде увеличен с още 

25 щатни бройки, като 5 бр. от тях ще бъдат  за длъжност „шофьор“. 

 

Целите, които се поставят:  

С приемането на Проекта за изменение на Правилника за устройството и дейността на 

общинско предприятие „Чиракман“, касаещ увеличаване на щата на Звено „Чистота“  

ще се гарантира: 

• Регулярното, съгласно определената със заповед  на кмета на община Каварна 

по реда на чл. 63, ал. 2 от ЗМДТ честотата,  събиране на битовите отпадъци, генерирани 

от територията на общината и извозването им до съответните съоръжения за 

последващото им третиране, съгласно утвърден от кмета на общината график. 

• Предоставянето на услугите по събиране на едрогабаритните, строителните и 

биоразградимите отпадъци и други инертни материали, образувани при извършване на 

ремонтни дейности от домакинствата на територията на общината и извозването им до 

Регионално депо – Стожер, находящо се в с. Стожер, общ. Добричка. По този начин ще 

се предотврати в голяма степен изхвърлянето на този вид отпадъци на неопределените 

за целта места и образуваното на нерегламентирани сметища.  

• Чиста и поддържана среда на териториите предназначени за широко 

обществено ползване. 

• Своевременното ликвидиране на установени нерегламентирани замърсявания 

на територията на общината и възстановяване на засегнатите терени в първоначалният 

им вид. 

 

Очакван резултат от прилагането: 

Очакваните резултати с увеличаване на щата на Звено „Чистота“ към ОП „Чиракман“ 

са както следва: 

• По-голяма ефективност и гъвкавост при предоставяне на услугите по събиране 

и извозване на отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване в населените места на територията на общината. 

• Подобряване на качеството и възможност за увеличаване на обема на 

дейностите по сметопочистване на територията на община Каварна. 

• Непрекъснатост на предоставяните услуги на населението. 

• Чиста, безопасна и здравословна околна среда. 

 

Финансови средства: 

Прилагането на Проекта за изменение на Правилника за устройството и дейността на 

общинско предприятие „Чиракман“ изисква финансови средства за покриване на 

разходите за работна заплата и осигуровки на допълнително заетите лица. 



Тези разходи ще бъдат обезпечени от общинския бюджет, чрез преструктуриране на 

заложените в план-сметката разходи,  и няма да утежнят с допълнителни плащания 

както същата така и гражданите.   

 

Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз: 

Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на 

откритост,публичност и граждански контрол върху дейността на местните власт, което 

съответства на целите предлагани с настоящият проект. 

Проекта за изменение на Правилника за устройството и дейността на общинско 

предприятие град Каварна е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието 

му с правото на Европейския съюз е преопределено от  разпоредбите на Европейската 

харта за местно самоуправление,директивите на Европейската общност, свързани с тази 

материя. 

Предлаганите промени в Правилника не противоречат на норми от по висока йеархия и 

на европейското законодателство. 



ПРОЕКТ: 

 

 

 

      ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА 

НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЧИРАКМАН” ГРАД КАВАРНА 

 

    Приет с Решение № 264 по Протокол № 20 от 28.03.2017 г. на Общински съвет Каварна 

изменен и допълнен с  Решение №300 по Протокол №31 от 29.06.2021г. 

 

 

 

§ I.  Глава III „Организационна структура и управление“ 

се правят следните допълнения и изменения: 

 

         В чл.11,ал.2 цифрата „59“ се изменя на“ 84“ 

 

§ II. Приложение №2 „Структура и числен състав на Общинско предприятие 

„Чиракман“гр.Каварна“  Звено „Чистота“ 20бр. се изменя с Звено „Чистота“ 45бр. и 

изречението „Обща численост:59“ се изменя  както следва: „Общата численост: 84“. 



Приложение № 2 

СТРУКТУРА 

и числен състав на Общинско предприятие „Чиракман“ гр. 

Каварна 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

                                                                                                                

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Обща численост: 84 бр. 

Директор 
1 бр. 

Счетоводител-касиер 
1 бр. 

 

Домакин 
1 бр. 

 

Звено 

„Озеленяване“ 
20 бр. 

 

Звено  

„Чистота“ 
45 бр. 

 

Звено 

„Строителство“ 
10 бр. 

 

Шофьор 
2 бр. 

 

Звено „Автогарово 

обслужване“ 
4 бр. 
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