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П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  З А  Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

ОТ ИВАЙЛО ИВАНОВ  КРАЧОЛОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

         Относно: Одобряване на промяна в  структура на Общинска администрация-

гр.Чирпан, считано от 01.03.2023 година 

 

 

           УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ 

           УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

На основание чл.21,ал1,т.2 от ЗМСМА Общински съвет одобрява общата 

численост и структурата на общинска администрация в общината, по предложение 

на Кмета на Общината. 

С чл.12 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в 

администрацията са определени нормативите за численост в администрациите, 

като е регламентирано, че  числеността на персонала в дирекция е не по-малко от 

11 щатни бройки, а за общинската администрация в общини с население до 50 000 

души - не по-малко от 7 щатни бройки и числеността на персонала в отдел е не по-

малко от 6 щатни бройки, а за общинската администрация в общини с население до 

50 000 души - не по-малко от 4 щатни бройки; 

С Решение № 10 от 13.12.2019 година Общински съвет-гр.Чирпан одобри, в 

сила от 01.01.2020 година,  структурата на Общинска администрация-Чирпан с 

обща численост на персонала 93 щатни бройки.С Решение № 228 от 28.01.2021 

година Общински съвет-гр.Чирпан одобри възнагражденията на 80 щатни бройки 

да се финансират  със средства от държавния бюджет, а възнагражденията на 13  

щатни бройки да се финансират с приходи за местни дейности.С Решение № 286 от 

27.05.2021 година, без да се променя общата численост на администрацията са 

приети промени в структурата на администрацията.  

С настоящото предложение за промяна в структурата на администрацията, 

предлагаме да се увеличи общата численост от 93 на 96 щатни бройки, като 

възнагражденията на 80 щатни бройки да се финансират  със средства от 

държавния бюджет, а възнагражденията на 16  щатни бройки да се финансират с 

приходи за местни дейности.Разпределението на допълнителните три щатни 

бройки е както следва:с една щатна бройка се увеличава числеността в 

Дирекция”ФСД, БЧР и Управление на собствеността”, предвижда се разкриването 

на две нови длъжности  в Дирекция „Местни данъци и такси и Екология” и 

преназначаване на юриста от отдел „МДТ” в новосъздаденото Звено за правно-

нормативно обслужване и обществени поръчки. С допълнително разкритите 

длъжности ще се постигне по-добра организация, координация и по-бързо 

изпълнение на непрекъснато увеличаващите се отговорности и ангажименти за 

общинските администрации. 

Предлага се създаване на Звено за правно-нормативно обслужване и 

обществени поръчки, като не се предвижда назначаване в структурата на Общината 

на допълнителни специалисти с юридическо образование, а само промяна в 

организацията на работата и длъжностните задължения на  назначените юристи. 

  



 

  

 

           Предвид изложеното по-горе,  предлагам на Общински съвет –гр.Чирпан да 

приеме следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА Общински съвет-гр.Чирпан, 

одобрява, считано от 01.03.2023 г.,  структурата на общинска администрация с 

обща численост на персонала 96 щатни бройки, съгласно Приложение № 1, 

неразделна част от настоящото решение.   

2. На основание чл.21, ал.1, т.2  и т.23  от ЗМСМА Общински съвет-

гр.Чирпан, одобрява в дейност „Общинска администрация”, считано от 

01.03.2023г.: 

- възнагражденията на 80 щатни бройки да се финансират  със средства от 

държавния бюджет;  

- възнагражденията на 16  щатни бройки да се финансират с приходи за 

местни дейности. 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

 

Съгласувано с юрист: 


