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СМОЛЯН 

 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от  Николай  Мелемов - Кмет на Община Смолян 

 
 

 

ОТНОСНО:  Промяна числеността на общинска администрация в Приложение №1 

„Местни дейности“ одобрени с Решение №74 от 30.12.2019г. взето на  Общински съвет – 

Смолян. 

 

          

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

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

администрация общинският съвет одобрява общата численост и структурата на общинската 
администрация в съответната общината. В тази връзка на заседание състояло се на 30.12.2019г. е 
взето  Решение №74 от Общински съвет – Смолян, с което се одобрява  обща численост и 

структурата на общинска администрация – Смолян, като в  приложение №1 „Местни дейности“  

е одобрена  обща численост, както следва: 

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

 

1. Звено "Общински съвет" 3 

2. Отдел "Строителство, опазване на околната среда и стопанисване на 

горите" 

12 

3. Отдел "Техническо обслужване и устройство на територията 9 

4. Отдел "Туристически информационен център" 3 

5. Сектор "Стопанисване на спортни имоти“ 14 

6. Сектор "Стопанисване на културна инфраструктура" 7 

7. Сектор "Поддръжка на общинска собственост" 11 

8. Отдел "Улично осветление" 5 

9. Отдел "Обслужване на кметства" 14 

10. Отдел " Организационно-техническо и административно обслужване" 19 

11. Сектор "Приходи и местни данъци и такси" 9 

12. Отдел "Счетоводство на общинска администрация" 15 

 

С оглед на създалата се епидемична обстановка в страната довело до намаляване обема на 

работа в администрацията, както и Решение № 327, взето на заседание състояло се на 
29.10.2020г.   с   протокол № 15  на  общински съвет  –  Смолян,   с    което    е   дадено    съгласие  

 



преминаването на общинските детските градини на делегиран бюджет от 01.01.2021г. предлагам 

следните промени на общата численост в „Местни дейности“, като в останалата част остава 

непроменена  както следва: 

 

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

 

1. Звено "Общински съвет" 3 

2. Отдел "Строителство, опазване на околната среда и стопанисване на 

горите" 

11 

3. Отдел "Техническо обслужване и устройство на територията 9 

4. Отдел "Туристически информационен център" 3 

5. Сектор "Стопанисване на спортни имоти“ 13 

6. Сектор "Стопанисване на културна инфраструктура" 6 

7. Сектор "Поддръжка на общинска собственост" 9 

8. Отдел "Улично осветление" 5 

9. Отдел "Обслужване на кметства" 14 

10. Отдел " Организационно-техническо и административно обслужване" 17 

11. Сектор "Приходи и местни данъци и такси" 6 

12. Отдел "Счетоводство на общинска администрация" 11 

 Общо: 107 

С оглед на гореизложеното и на основание на основание чл. 21, ал. 1, т.2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл.5, ал. 1, т. 2 от Правилника за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация приет с Решение № 175 от 27.02.2020г. на Общински съвет – 

Смолян, при наличие на обстоятелства и необходимост за допускане на предварителното 

изпълнение на решението по смисъла на чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, 

което следва да породи действие  от 01.01.2021г., предлагам Общински Съвет - Смолян да  
приеме следното 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Одобрява и променя Приложение №1 одобрено с Решение №74 взето на заседание състояло 

се на 30.12.2019г. Общински съвет – Смолян по отношение на обща численост  в „Местни 

дейности“, като в останалата част остава непроменена в общинската администрация  - 

Смолян, както следва: 

 

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

 

1. Звено "Общински съвет" 3 

2. Отдел "Строителство, опазване на околната среда и стопанисване на 

горите" 

11 

3. Отдел "Техническо обслужване и устройство на територията 9 

4. Отдел "Туристически информационен център" 3 

5. Сектор "Стопанисване на спортни имоти“ 13 

6. Сектор "Стопанисване на културна инфраструктура" 6 

7. Сектор "Поддръжка на общинска собственост" 9 

8. Отдел "Улично осветление" 5 

9. Отдел "Обслужване на кметства" 14 

10. Отдел " Организационно-техническо и административно обслужване" 17 



11. Сектор "Приходи и местни данъци и такси" 6 

12. Отдел "Счетоводство на общинска администрация" 11 

 Общо: 107 

 

2. Възлага на кмета на Община Смолян да извърши промяната считано от 01.01.2021г. 
 

3. Допуска предварително изпълнение на настоящето решение съгласно чл.60, ал.1 от 

Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

  

НИКОЛАЙ   МЕЛЕМОВ /П/ 

Кмет на община Смолян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


