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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена
Относно: Промени в структурата на общинската администрация
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.
С Решение № 62 / 12.06.2014 г. Общински съвет Елена е приел промени в структурата на
общинската администрация и дейностите към нея. Същото не е изпълнено, тъй като при
разработването на последващите документи се оказа, че не е възможно обезпечаването на
промените в рамките на приетия бюджет на община Елена за 2014 г., както и че е
необходимо допълнително прецизиране и разпределение на задълженията и отговорностите
между дирекциите в администрацията и служителите в тях. По този начин, действащата
структура на общинската администрация е приетата с Решение № 115 / 26.07.2012 г.
През последните две години бяха предприети мерки в посока подобряване събираемостта на
местните данъци и такси. Резултатите са положителни, но са свързани със значително
допълнително натоварване на служителите в дирекция „Финанси, бюджет и местни
приходи“. Освен това, в скоро време предстои пенсиониране на трима от служителите в
дирекцията, което, ако няма подготвени техни заместници, може сериозно да разстрои
ритъма на работа. Всичко това ми дава основание да предложа увеличаване на числеността в
дирекцията с една щатна бройка, на която да бъде назначен млад специалист.
Във връзка с изпълнението на проекти по Програмата за развитие на селските райони,
значително се увеличи обема на работа и в дирекция „Устройство на територията и
общинска собственост“. Освен това, промени в законодателството през последните години
вмениха на общините нови задължения и отговорности в областите енергийна ефективност,
контрол върху незаконното строителство и др. Поради това, предлагам увеличаване на
числеността и в дирекцията с една щатна бройка.
Редица други нормативни актове, приети и изменени през последните години, също вмениха
нови задължения и отговорности на общинската администрация – Закон за обществените
поръчки, Закон за туризма, Закон за ветеринарно-медицинската дейност, въвеждане на
комплексно административно обслужване и др. Нямаме специалисти, конкретно ангажирани

с дейности в цели области, например за международното сътрудничество, което по принцип
дава добри възможности за икономически връзки, културен обмен и съвместна реализация на
проекти. За изпълнението на тези и много други функции не предлагаме увеличаване на
числеността. Намерението е това бъде постигнато чрез преразпределение на отговорностите
както в рамките на дирекциите, така и между тях. Не предвиждаме и промени на числеността
в дейностите към общинската администрация.
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 № 62 / 12.06.2014 г. на Общински съвет Елена.
2. Приема структура на общинската администрация и дейностите към нея, считано от
1 януари 2015 г., съгласно Приложение 1 към настоящето решение.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА
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