
Обявявам проект на Устройствен правилник на общинска администрация Велинград, на органите на 
изпълнителната власт и техните заместници и Правилник за вътрешния трудов ред ведно доклад и 
мотиви. 
ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СТАНОВИЩА, МНЕНИЯ БИХТЕ МОГЛИ ДА ДАДЕТЕ ДО 17ч. НА 
02.12.2015г., КАКТО СЛЕДВА: 
А) ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА АДРЕС: obshtina@Velingrad.bg 
Б) ЧРЕЗ ДЕЛОВОДНО ЗВЕНО 
С текста на изменението можете да се запознаете тук. 

 
МОТИВИ 

във връзка с предложение за приемане на нов Устройствен правилник на общинска администрация 
Велинград, на органите на изпълнителната власт и техните заместници и Правилник за вътрешния 

трудов ред 
 

1. Създаване на предпоставки за по – лесно информиране на гражданите и служителите за действащите 
функции на структурните звена чрез обобщаване на измененията в единен документ; 
2. Отпадане на няколко функции на структурни звена и привеждане в съответствие с нормативната база 
от по – висока степен 
3. Привеждане на статута на длъжностните лица към общите правила по изискванията в класификатора 
4. Създаване на единни правила за общинска администрация и на създадените служби в кметства 

ДОКЛАД 
във връзка с предложение за приемане на нов Устройствен правилник на общинска администрация 
Велинград, на органите на изпълнителната власт и техните заместници и Правилник за вътрешния 

трудов ред 
Причини:  

В настоящия момент утвърденият Устройствен правилник с нареждане за обявяване е по заповед 
№ 1027/11.08.2006г.. Същият е изменян и допълван по заповеди: №904/13.06.2007г., №1145/27.07.07г., 
№725/09.05.2008г., №783/16.05.2008г., 1284/18.08.2008г., 210/04.03.2009г., 592/31.05.2011, 
№215/27.02.2012г. , №1638/09.11.2012г., а Правилникът за вътрешния трудов ред е утвърден със заповед 
№1283/18.08.2008г., изм. с 210/04.03.09г., изменен и допълнен със заповед №592/31.05.2011г., изм.и 
доп.215/27.02.2012г., изм.и доп.1638/09.11.2012г..  

Многобройните допълнения и изменения създават затруднения за лесното информиране на 
служителите за изискванията към тях, както и на гражданите  за функциите на създадените структурни 
звена. 

В рамките на изминалите две години, през които не са извършвани изменения, има отпадане на 
много малка част от функциите, което е необходимо да намери отражение в обхвата на функциите на 
структурните звена. 

Устройственият правилник се приема на основание изрична норма в чл.44,ал.1,т.17 от ЗМСМА, а 
правилникът за вътрешния трудов ред – по чл.181 от Кодекс на труда. Обхватът на отношенията, които 
регулират е един и същ. 
В общините като длъжностни лица работят лица по трудови правоотношения, лица по служебни 
правоотношения и приравнени на трудови правоотношения. Не е целесъобразно едно юридическо лице 
по различен ред да урежда предметът си на дейност.  

 
Цели: 1. Създаване на единни правила за общинска администрация и на създадените служби в кметства; 
2. Привеждане на статута на длъжностните лица към общите правила по изискванията в класификатора; 
3. по – лесно информиране на гражданите и служителите за действащите функции на структурните звена  
Средства: Не са необходими финансови средства относно предлаганите с доклада промени. 

Очаквани резултати:  
1. Подобряване на координацията на администрацията, работеща в административния център на 
общината и служителите в кметствата. 
2. Прилагане на общите правила в действащата нормативна уредба, установени за държавните 
администрации 
 
Д-Р КОСТАДИН КОЕВ:  /п/      
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 
 
Изготвил: 
Стоянка Иванова - Кърпачева 


