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ДО  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СИЛИСТРА 

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от д-р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА 

 

ОТНОСНО: Промени в Правилника за организацията и дейността на 

Общинско предприятие „Общински пазари и паркинги” към Община Силистра, 

утвърждаване на структура и числен състав на предприятието  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИМИТРОВА, 

 

Общинско предприятие „Общински пазари и паркинги” съгласно разпоредбата на 

чл. 53 от ЗОС може да осъществява дейност 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. 

 Община Силистра изпълнява проект „Екологично чист транспорт в 

трансгранична зона Наводари – Силистра по програма ИНТЕРРЕГ 5-А Румъния – 

България“, по който се изгражда система за споделени велосипеди – алтернатива на 

публичния транспорт, включваща изграждане на 7 бр. велостоянки и закупуване на 30 

електрически и 30 стандартни велосипеди, които трябва да бъдат стопанисвани.  

В тази връзка, в Община Силистра постъпи Докладна записка с Вх. № ВхК10358/ 

08.10.2021 г. от Десислава Георгиева – директор на ОП „Общински пазари и паркинги” гр. 

Силистра, за промени в числения състав на предприятието и промени в Правилника за 

организацията и дейността на Общинско предприятие „Общински пазари и паркинги” към 

Община Силистра.  

Исканата промяна касае увеличаване на числения състав на предприятието с две 

щатни бройки, считано от 01.01.2022г., както следва: 

 длъжност „Отговорник паркинги“, която да извършва дейностите свързани с 

поддържане на системата за споделени велосипеди,  

 длъжност „Хигиенист“ за обслужване на тоалетна, находяща се в Дунавски 

парк, възстановена за широко обществено ползване по проект „Зелена и 

достъпна градска среда – гр.Силистра“,  

като общата численост на персонала от 19 да стане 21 щатни бройки.  

Действащото щатно разписание към момента е общо 19 човека, съгласно решение 

№ 974 на Общински съвет Силистра, взето на заседание с протокол № 36 от 27.02.2014 г. 

както следва:  

Директор предприятие  - 1 бр. 

Счетоводител    - 1 бр. 

            Главен технически сътрудник - 1 бр. 

            Инкасатор наеми   - 2 бр. 
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            Работник поддръжка   - 1 бр. 

            Хигиенист    - 4 бр. 

            Работник паркинг    - 8 бр. 

            Отговорник паркинги  - 1 бр. 

 

Необходимите промени в Правилника за организацията и дейността на Общинско 

предприятие „Общински пазари и паркинги” към община Силистра, са както следва: 

 

В раздел I “СТАТУТ, СЕДАЛИЩЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ”, чл. 8, се 

прави следната промяна: 

т. 5 (нова – Решение № ……. от ……. г. на Общински съвет – Силистра) 

Контрол и стопанисване на изградената система за споделени велосипеди. 
В раздел II “УПРАВЛЕНИЕ, СТРУКТУРА И ЧИСЛЕН СЪСТАВ НА 

ПРЕДПРИЯТИЕТО”, прави следната промяна: 

Към Чл. 17, т.3 Осъществява общо административно и оперативно ръководство на 

дейността на предприятието се добавя: 

т. 3.8. (нова – Решение № ……. от ……. г. на Общински съвет – Силистра)  

организира контрола и стопанисването на изградената система за споделени 

велосипеди 

С предлаганата промяна в числеността на ОП „Общински пазари и паркинги”, с две 

допълнителни щатни бройки се цели осигуряване на устойчивост на реализацията на 

проекти „Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари – Силистра по 

програма ИНТЕРРЕГ 5-А Румъния – България“ и „Зелена и достъпна градска среда- 

гр.Силистра“. В тази връзка следва да бъдат предвидени необходимите средства в 

бюджета на Община Силистра за периода на мониторинг и гарантиране дълготрайност на 

инвестициите. 

 

В изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Закона за нормативните актове, проектът 

за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услугите в Община Силистра и мотивите към него, съгласно чл.28 от ЗНА, 

са публикувани на интернет страниците на Общински съвет – Силистра и Община 

Силистра на 20.10.2021 г. 

    На основание на гореизложеното, предлагам на Общинския съвет да вземе 

следните 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

 

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

местната администрация и чл. 52, ал. 3 от Закона за общинската собственост : 

 

 1. Променя правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие 

„Общински пазари и паркинги” към община Силистра, както следва: 

В раздел I “СТАТУТ, СЕДАЛИЩЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ”, чл. 8, се 

прави следната промяна: 

т. 5 (нова – Решение № ……. от ……. г. на Общински съвет – Силистра) 

Контролиране и стопанисване на изградената система за споделени велосипеди. 
В раздел II “УПРАВЛЕНИЕ, СТРУКТУРА И ЧИСЛЕН СЪСТАВ НА 

ПРЕДПРИЯТИЕТО”, прави следната промяна: 

Към Чл. 17, т.3 Осъществява общо административно и оперативно ръководство на 

дейността на предприятието се добавя: 

т. 3.8. (нова – Решение № ……. от ……. г. на Общински съвет – Силистра)  

организира контрола и стопанисването на изградената система за споделени 

велосипеди 

 



2. Одобрява структурата и числения състав на Общинско предприятие „Общински 

пазари и паркинги” от 21 щатни бройки, считано от 01.01.2022г., както следва:  

 

Директор предприятие  - 1 бр. 

Счетоводител    - 1 бр. 

            Главен технически сътрудник - 1 бр. 

            Инкасатор наеми   - 2 бр. 

            Работник поддръжка   - 1 бр. 

            Хигиенист    - 5 бр. 

            Работник паркинг    - 8 бр. 

            Отговорник паркинги  - 2 бр. 

     

  

 

ІI. Възлага на кмета на Общината да приведе в изпълнение приетите решения. 

 

 

 

Внася: 

 

Д-р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 

Кмет на община Силистра 

 

Съгласували: 

 

Ростислав Павлов - Секретар на Община Силистра 

 

 

д-р Мирослав Тодоров - Зам.- кмет „Финанси и икономика” 

 

 

Николай Николов - Директор дирекция „Правна” 

 

 

Йорданка Владимирова – Директор дирекция „Икономика” 

 

 

Изготвил: 

Драгомира Аджемова - Гл.експерт „ТДОПСС” 
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