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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 104 
 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 16 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ,ПРОВЕДЕНО НА 15.12.2016 Г. 

В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – СОПОТ 
 
 

По Докладна записка с вх.№ 113/18.11.2016 г. от Деян Дойнов – Кмет на Община 
Сопот  

    
Относно: Одобряване на обща численост и структура на дейност "Общинска 

администрация" в Община Сопот. 
 
Общински съвет – Сопот, на основание чл.21 ал.2, в изпълнение на правомощията по 

чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка 
с Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията, прие 
следното:   

         
Р Е Ш Е Н И Е: 

 
1. Считано от 01 януари 2017 г., Общински съвет Сопот одобрява 40 броя длъжности 

(делегирани от държавата дейности) обща численост на дейност „Общинска 
администрация”, разделени на „Обща администрация” и „Специализирана администрация”, 
и структурирани в дирекции, съгласно приложение №1. 

 2. Възлага на Кмета на общината, в изпълнение на настоящото решение, да утвърди 
ново длъжностно разписание по образец, съгласно приложение № 1 към чл.11, ал.1 от 
Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията и въз основа 
на актовете за назначаване на държавните служители и сключените трудови договори 
изготви поименно разписание на длъжностите по образец, съгласно приложение № 2 към 
чл.1, ал.3 от същата Наредба. 

 
 ПРИЛОЖЕНИЯ:  
- приложение № 1 – Структура на дейност „Общинска администрация” Община Сопот.  
 

МОТИВИ: Настоящето решение се приема:  
- на основание чл.21 ал.2, в изпълнение на правомощията по чл.21, ал.1, т.2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Наредбата за прилагане на 
класификатора на длъжностите в администрацията;  

- и като взе предвид искането на Кмета на Общината за оптимизиране на работата на Общинска 
администрация; 

 

Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали          -  16 
 Гласували                - 16 
„За”                          - 14 
„Против”                -  2 
„Въздържал се”      - няма 

  
Зам.председател на ОбС:……………………....  

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

 

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Марин Бодуров/ 

         Председател на ОбС.:………………..  

                                        /Мариана Кацарова/ 


