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ОТНОСНО: Създаване на самостоятелно звено „Общински съвет“ в структурата 
на Община Смолян  

 
 
      УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
 С влязлото в сила от 16.03.2018 г. изменение и допълнение на Закона за 
местното самоуправление и местната администрация в структурата на общинската 
администрация се създава самостоятелно звено, което подпомага работата на 
Общинския съвет и на неговите комисии и осъществява организационно-техническото 
и административно обслужване на тяхната дейност. Звеното е на пряко подчинение на 
Председателя на Общинския съвет. Числеността на служителите в звеното се включва 
в общата численост на общинската администрация и заедно с щатното му разписание 
се утвърждава по реда на чл. 21, ал. 1, т. 2 по предложение на Председателя на 
Общинския съвет. Служителите в звеното подпомагат дейността на Председателя на 
Общинския съвет при осъществяване на правомощията му по подготовката, 
свикването и провеждането на заседанията на Общинския съвет и на неговите 
комисии. Председателят на Общинския съвет утвърждава длъжностните 
характеристики, ръководи и контролира дейността на служителите в звеното. 
Оценяването на изпълнението на длъжността на служителите в звеното се извършва от 
Председателя на Общинския съвет. Организацията на дейността и функциите на 
звеното се определят в правилника по чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА. Служителите в звеното 
се назначават и освобождават от Кмета на общината по предложение на Председателя 
на Общинския съвет. Кметът на общината не може да назначава или да освобождава 
служители в звеното, за които не е направено писмено предложение от Председателя 
на Общинския съвет.  

Поради гореизложеното, предлагам в структурата на общината да се създаде 
самостоятелно  звено „Общински съвет“ с обща численост – 2 щатни бройки, което е 
на пряко подчинение на Председателя на Общински съвет. 

 
В резултат на предложените изменения, за да се запази общата численост на 

заетите във функциите в Местни дейности на Общинска администрация – Смолян – 
137 щатни бройки, предлагам да се промени общата численост на персонала в сектор 
Административно обслужване, отдел АТOКНМ към Дирекция АИО и ОМП от 18 
щатни бройки на 16 щатни бройки и да се създаде самостоятелно звено „Общински 
съвет“ – 2 щатни бройки. По този начин ще се запази функционалната връзка и 



взаимодействието между Общинския съвет и общинската администрация, както и 
съществуващите досега добри практики в координацията на дейностите. 

 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2 във връзка с чл. 

29а от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам на 
Общинския съвет да приеме  следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е : 

 
1. Променя структурата на Община Смолян, приета с Решение  № 668/06.02.2018 
г. на Общински съвет – Смолян, приложение № 8, считано от 01.07.2018 година, 
както следва: 
1.1 Променя общата численост на персонала в Местни дейности, сектор 

Административно обслужване, отдел АТOКНМ към Дирекция АИО и ОМП 
от 18 щатни бройки на 16 щатни бройки  

1.2 Създава звено „Общински съвет“ – 2 щатни бройки на пряко подчинение на 
Председателя на Общински съвет; 

1.3 Запазва одобрената обща численост на заетите във функциите и дейностите 
в Местни дейности на Общинска администрация – 137 щатни бройки. 
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