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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Промени в структурата на общинската администрация и дейностите към нея 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Съгласно чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

Общинският съвет одобрява общата численост и структурата на общинската администрация 

по предложение на кмета на общината. 

Действащата структура на общинската администрация е приета с Решение № 115 / 

26.07.2012 г. 

През периода 2013 - 2014 г. община Елена изпълни проект „Чрез ефективна структура към по-

добри услуги за гражданите на общините Елена и Лясковец“ по Оперативна програма 

„Административен капацитет“, приоритетна ос I „Добро управление”, подприоритет 1.1 

„Ефективна структура на държавната администрация”, Бюджетна линия № BG051PO002 / 12 

/ 1.1-04. Като резултат от този проект, бе извършен функционален анализ, докладът от който 

бе приет с Решение № 6 / 23.01.2014 г. на Общински съвет Елена. В доклада се съдържат 

препоръки, някои от които налагат да бъде променена структурата на общинската 

администрация, най-вече в посока делегиране на определени функции от една дирекция към 

друга, както и възлагане на определени отговорности, вменени от законодателството, на 

отделни дирекции. Така например в част IV.1. „Формулиране на предложения по отношение 

релевантността на функциите“ е записано: 

Функции свързани с провеждане на обществени поръчки да се изпълняват от Дирекция 

“Административно - правно и информационно обслужване“ в общата администрация, 

като експерти от останалите дирекции с вписани задължения, свързани с провеждане на 

общестени поръчки могат участват в комисии по провеждането им. 

Конкретизиране обхвата на функциите по поддръжката и стопанисването на общински 

обекти – паметници на културата в Устройствения правилник, респективно 

конкретизиране на задълженията на експерта в длъжностната характеристика. 

Горното, както и други съображения, насочени към подобряване на организацията на работа, 

ефикасността и ефективността на действие на общинската администрация и повишаване 

качеството на обслужването на гражданите, са мотивите, с които внасям пред Вас 
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настоящото предложение. Макар и незначителни, промените на числеността в почти всички 

дирекции към основната структура налагат приемане на нарочно решение от Общински 

съвет.  

Няколко са и промените в дейностите към общинската администрация: 

- преминаването на поддръжката и инкасирането на приходи от стопанисваните от 

общината водоснабдителни системи от „Буковец“ ООД към общинската 

администрация; 

- преминаването на извършваните от „Общински имоти - Елена“ ЕООД дейности 

(инкасиране на приходи от пазари и тържища) към администрацията; 

- увеличения с промяната в бюджета на община Елена за 2013 г. (Решение № 90 / 

25.07.2013 г. на Общински съвет Елена) щат на Общинския туристически 

информационен център, в резултат на което последният заработи без почивен ден. 

Всички промени са съобразени с нормативната база, регламентираща организацията на 

работа и стандартите в администрацията – Закон за администрацията, Класификатор на 

длъжностите в администрацията, Наредба за прилагането на Класификатора на длъжностите 

в администрацията и др. 

Предлаганата структура на общинската администрация по дирекции и дейностите към нея са 

отразени в Приложение № 1 към настоящото предложение. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

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

администрация, във връзка с § 10, ал.2 от Наредбата за прилагане на Класификатора на 

длъжностите в администрацията, Общински съвет – Елена: 

1. Отменя Решение № 115 / 26.07.2012 г. на Общински съвет Елена. 

2. Приема структура на общинската администрация и дейностите към нея, съгласно 

Приложение 1 към настоящето решение. 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


