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ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА – КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ОТНОСНО: Частична промяна в структурата и общата численост на Столична общинска
администрация и районни администрации „Триадица“, „Студентски“, „Панчарево“, „Илинден“,
„Кремиковци“ и „Други дейности“ на Столична общинска администрация и районните
администрации към Столична община
УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕОРГИЕВ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С настоящия доклад предлагам на Вашето внимание предложение за частична промяна в
структурата и общата числеността на Столична общинска администрация, с цел по-добро планиране,
изпълнение на задълженията на общинската администрация и по-ефективен контрол по отношение на
опазване на чистотата на територията на града, изграждането и поддържането на публичната
инфраструктура, реда на поставяне на преместваеми обекти и осъществяването на търговска дейност.
В тази връзка предлагам на Вашето внимание следното:
I. Закрива се Столичен инспекторат към Столична община с щатна численост 424
(четиристотин двадесет и четири) щатни бройки, считано от 01.01.2022 г.
II. Създава се на пряко подчинение на кмета дирекция „Контрол на чистотата, околната
среда и търговската дейност“ с щатна численост 71 (седемдесет и една) щатни бройки, за сметка
на закритата щатна численост на Столичен инспекторат със следните отдели:
1.1. Отдел „Контрол на компонентите и факторите на околната среда“;
1.2. Отдел „Контрол на дейностите по чистотата“;
1.3. Отдел „Оперативен център с мобилна група“;
1.4. Отдел „Районни инспекторати“;
1.5. Отдел „Правно обезпечаване“;
1.6. Отдел „Контрол на търговската дейност“.
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Мотиви: Столичен инспекторат осъществява контрол по спазването на нормативни актове в
разнородни сфери на дейност от страна на юридическите лица и гражданите на територията на Столична
община, а именно: контрол по управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата, контрол
по реда и условията за извършване на търговска дейност, контрол на преместваемите обекти, за
рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност, контрол
по организация на движението, контрол по изграждане на елементите на техническата инфраструктура
и зелената система, и гаранциите при строителството им, контрол по придобиване, притежаване и
отглеждане на домашни животни на територията на Столична община и други.
В процеса на управление се наблюдава затруднена координацията при изпълнението на
дейността на инспектората като самостоятелно структурно звено и взаимодействието му с отделните
направленията на Столична общинска администрация, което води до непълна информираност на
ръководителите на направления и затруднява осъществяваното от тях методическо ръководство и
контрол.
Дейностите по контрол, изпълнявани от Столичния инспекторат, са пряко свързани с дейността
на администрацията и за по-ефективното им изпълнение е необходимо постигането на единодействие,
целенасоченост и координиране на усилията на различните направления при изпълнението им.
Налице е съществена необходимост от ефективна комуникация, която да протича по
хоризонтала и вертикала на ангажираната администрация с взаимосвързаните административни и
контролни процеси, за целите на която е необходимо изграждането, развитието и функционирането на
елементи на контрол в съответствие със спецификата на дейностите, които дейности следва да бъдат
съблюдавани и подпомагани от ресорните направления предвид тяхната взаимосвързаност.
Предложената промяна цели по-ефективен контрол при всички дейности, свързани с
почистването, опазването на околната среда и прилагането на мерките за подобряване на чистотата на
въздуха на територията на Столична община, като едновременно с това постигне по-добра координация
между всички направления на общинската администрация.
III. С доклад № СОА21-ВК66-8700/20.09.2021г. Десислава Билева – зам.-кмет на СО предлага
следните изменения в организационно-щатната структура на направление „Зелена система, екология и
земеползване“:
1. Дирекция „Управление на отпадъците и контролни дейности“ се преименува в дирекция
„Планиране и управление на дейностите по отпадъци“, като се обособят два отдела:
1.1. Отдел „Планиране и организиране на дейностите по отпадъци“;
1.2. Отдел „Съоръжения и инсталации за отпадъци“.
2. Да бъде увеличена щатната численост на направление „Зелена система, екология и
земеползване“ с 3 (три) щатни бройки, за сметка на закритата щатна численост на Столичен
инспекторат
Мотиви: На европейско ниво е прието ново обширно и много амбициозно законодателство в
сектора на управление на отпадъците, основаващо се изцяло на стратегическите и политически
документи за „кръгова икономика“ и „нулеви отпадъци“. Разработени са предложения за
законодателни изменения и допълнения в Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за въвеждане в
националното законодателство на последните изменения в Рамковата директива за отпадъците
2008/98/ЕС; Директивата 94/62/ЕС относно опаковките и отпадъците от опаковки и Директива
99/31/ЕС относно депата за отпадъци, които са в процес на приемане. Очаква се в периода до 2035 г.,
на основата на приетите стратегически и политически документи, да продължава да се развива
законодателството в сектор „управление на отпадъците“, което да въведе в още по-висока степен
изискванията за превенция. В тази връзка общините следва да разработят и прилагат програмни и
нормативни документи на местно ниво за управление на отпадъците. Следва да се имат предвид и
изискванията по отношение на изпълнение на контролните функции, извършвани от дирекцията.
Предвижда се общините да изготвят годишен план и годишен отчет за контролната дейност по
отпадъците, които да се одобряват от ръководството на общината, а резултатите от контролната
дейност да се публикуват периодично на интернет страницата за осведомяване на обществеността.
Предвижда се да бъдат въведени допълнителни нормативни изисквания към общините с оглед
подобряване на системите за разделно събиране и третиране на битовите отпадъци в общините.
Залагането на преход от линейна към кръгова икономика е задължително условие в планирането на
всяка дейност, която генерира отпадъци при функционирането си.
Усилията на Столична община за постигане на амбициозните цели за рециклиране на битовите
отпадъци са насочени основно към:
- Разширяване на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки чрез увеличаване на
местата за събиране. Оптимизиране събирането на отпадъци от стъклени опаковки чрез разполагане на
контейнерите за разделно събиране на стъкло в магазини, супермаркети и търговски центрове;
- Изграждане на сортираща инсталация за ЕГО;
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- Оптимизиране на системата за разделно събиране на ИУЕЕО и НУБА.
- Разширяване на системата за събиране на биоразградими отпадъци от обществени зелени
площи и домакинства с цел максимално натоварване на инсталациите за биологично третиране на СО
в площадка Хан Богров.
- разширяване на системата за разделно събиране на текстил, предвид нормативните изменения
в тази връзка, които се очаква да бъдат приети на национално ниво
- разширяване на системата за разделно събиране чрез изграждане на центрове за повторна
употреба, поправка и подготовка за повторна употреба
Решаващият аспект е информираността на гражданите относно управлението на отпадъците
като цяло и готовността им да прилагат разделното събиране на рециклируеми отпадъци в ежедневието
си. По тази причина изпълнение на тези действия трябва да се съпровождат от постоянните усилия от
страна на СО.
В допълнение към горното към настоящия момент Столична община е изградила и продължава
да изгражда мащабна инфраструктура за екологосъобразно третиране на битовите отпадъци и на други
потоци отпадъци, осигурени с модерна техническа инфраструктура с финансови средства от ОПОС,
националния бюджет, бюджета на общината и ПУДООС. Продължават дейностите по рекултивация,
следексплоатационни грижи, поддръжка и мониторинг на депата „Долни Богров“ и „Суходол“, както
и рекултивация и изграждане на нови клетки на депо „Садината“.
IV. С доклади № СОА19-ВК66-9980(4)/28.04.2021 г. и № СОА19-ВК66-9980(5)/29.06.2021 г.
Ангел Джоргов – зам.-кмет на СО предлага следните изменения в организационно-щатната структура
на направление „Обществено строителство“:
1. Създава се отдел „Контрол на инфраструктурата“ на пряко подчинение на заместниккмет на направление „Обществено строителство“
2. Дирекция „Инвестиционно планиране, проучване и възлагане“ да се преименува в дирекция
„Изграждане и ремонт на уличната мрежа“ с два отдела:
2.1. Отдел „Планиране, стратегически проучвания и анализи“ се преименува в отдел
„Капиталово строителство“ ;
2.2. Отдел „Изграждане и поддръжка на уличната мрежа“ се преименува в отдел „Поддръжка
на уличната мрежа“;
3. Отдел „Мониторинг и координация“ преминава на пряко подчинение на заместник-кмета на
направление „Обществено строителство“;
4. Дирекция „Строителство“ остава с два отдела:
4.1. Отдел „Инженерна инфраструктура и топлоенергетика“;
4.2. Отдел „Обществено строителство“.
5. Да бъде увеличена щатната численост на направление „Обществено строителство“ с 6 (шест)
щатни бройки за сметка на закритата щатна численост на Столичен инспекторат
Мотиви: Дейностите, които се извършват в отдел “Планиране стратегически проучвания и
анализи“ и отдел “Изграждане и поддръжка на уличната мрежа“ са взаимосвързани и постигането на
по-добра координация, налага преименуването им и обособяването им в една дирекция „Изграждане и
ремонт на уличната мрежа“.
С оглед увеличаване на ефективността и подобряване качеството на работа на направлението, а
така също и облекчаване на натовареността на двете дирекции по отношение на администрирането на
редица преписки – предложения, жалби, сигнали, заявления, процесуално представителство,
предоставяне на правни становища и в съответствие с йерархичната структура, целесъобразно е отдел
„Мониторинг и координация“ да премине на пряко подчинение на заместник-кмета.
Настъпилият нов програмен период и възможностите за привличане и усвояване на финансови
ресурси под формата на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проекти в сферата на
общественото строителство и повишаването на енергийната ефективност в общинските сгради, е
сериозна предпоставка за увеличаване обема на работата в направлението, което налага и обезпечаване
с допълнителна щатна численост.
В процес на изпълнение е приетата с Решение № 528/15.11.2020 г. Програма за строителство на детски
градини 2021-2023 г., в която е заложено мащабно строителство на нови, разширение на съществуващи,
преустройства и реконструкции на сгради за детски заведения. В Инвестиционната програма на
Столична община са заложени за изпълнение обекти, съфинансирани и със средства от държавния
бюджет по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли,
детски градини и училища 2020 – 2022 г. На дневен ред е изпълнението на мащабни проекти/обекти „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 3 училища на територията на Столична община”,
„Развитие на културната инфраструктура в Столична община“, чрез инвестиции в обновяване на
Театър „София“ и ОКИ „Средец“, в инвестиционния процес и в изпълнението, което налага
обезпечаване с допълнителен експертен ресурс.
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V. С доклади с № СОА21-ВК66-9624/14.10.2021 г. и №СОА21-ВК66-10818/16.11.2021г.
Здравко Здравков – главен архитект на СО предлага следните изменения в организационно-щатната
структура на направление „Архитектура и градоустройство“:
1. Дирекция „Териториално планиране“ се преструктурира в следните две нови дирекции:
1.1. Дирекция „Териториално планиране“ с два отдела:
1.1.2. Отдел „Устройствено планиране“;
1.1.3. Отдел „Геодезически и кадастрални дейности“.
2. Дирекция „Градска среда“ с два отдела:
2.1. Отдел „Благоустройствени дейности“;
2.2. Отдел „Публични пространства“.
3. Създава се дирекция „Контрол и мониторинг“
4. Дирекция „Правно-нормативно, информационно и финансово обслужване“ се преименува в
дирекция „Правно-нормативно обслужване“.
5. Отдел „Информационно и финансово-стопанско обслужване“ към дирекция „Правнонормативно, информационно и финансово обслужване“ преминава към дирекция „Административна“.
6. Закрива се отдел „Правно-нормативно обслужване“ към дирекция „Правно-нормативно,
информационно и финансово обслужване“.
7. Да бъде увеличена щатната численост на направление „Архитектура и градоустройство“ с 6
(шест) щатни бройки за сметка на закритата щатна численост на Столичен инспекторат
Мотиви: В последните месеци бяха приети нормативни документи на национално и общинско
ниво, с които се създават нови сфери на дейност на общинската администрация, както и нови
правомощия и задължения в сферата на устройството на територията, пряко свързани с работата на
направление „Архитектура и градоустройство“.
С решение № 629/17.12.2020 г. Столичният общински съвет прие Наредбата за градската среда,
регулираща обществените отношения, свързани с облика, благоустрояването и съхраняването на
градската среда, градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли. С Наредбата се
определят специфичните изисквания за облика на градските пространства, сградите и архитектурните
ансамбли, както и допълнителните изисквания към обема и съдържанието на подробните устройствени
планове и на инвестиционните проекти за нови сгради, реконструкция, пристрояване и надстрояване и
основни ремонти на сгради и съоръжения, улици, площади, озеленени площи, свързани с
благоустрояването на градските пространства, опазването и съхраняването на архитектурните
ансамбли и градската среда. В тази връзка Столична община чрез направление „Архитектура и
градоустройство“ следва да създава, управлява и контролира процесите, свързани с изграждането на
естетична градска среда. Освен с прилагането на Наредбата е необходимо през тази и в следващите
години да продължи работата по изработване на още стандарти към Наредбата, създаващи конкретни
правила, съобразени с конкретните характеристики на териториите в столицата - местоположение,
географски особености, исторически дадености, мащаб и перспективи за развитие.
С приемането на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията в
сила от 26.02.2021 г. се създават допълнителни правила при разрешаване на строителството и при
въвеждането на строежите в експлоатация, което от своя страна изисква повишаване на качеството на
работата и контрола от страна на специализираната в тази сфера общинска администрация.
VI. С доклад №СОА21-ВК66-3501/12.04.2021г. Кристиан Кръстев – зам.-кмет на СО предлага
следните изменения в организационно-щатната структура на направление „Транспорт и градска
мобилност“:
1. В дирекция „Управление и анализ на трафика“ да бъдат обособени два отдела:
1.1. Отдел „Организация и безопасност на движението;
1.2. Отдел „Светлинно регулиране и управление на движението“.
2. Да бъде увеличена щатната численост на направление „Транспорт и градска мобилност“ с 4
(четири) щатни бройки за сметка на закритата щатна численост на Столичен инспекторат .
Мотиви: Дейността на дирекция „Управление и анализ на трафика“ обуславя необходимостта
от обособяване на отдели с цел осъществяване на оперативен контрол на увеличаващия се обем от
дейности. Дирекцията изготвя схеми за полагане и поддържане на пътна маркировка (над 300 00 кв. м.
за целия град), за обособяване на пешеходни пътеки и неравности (над 2000 бр.), за поставянето и
поддържането на пътни знаци и табели, програми за регулиране и поддържане на над 400 светофарни
уредби, за сигнализиране на места за паркиране на хора с увреждания, за паркиране на автомобили на
дипломатически представителства и други. Организира временна организация на движението, промяна
на режима на светофарните уредби, както и промяна на маршрутите на градския транспорт. Изготвя
справки за организацията на движението и видео записи, които се предоставят на Софийски районен
съд, МВР, прокуратура и др. Служителите осъществяват огледи на място и контролна дейност на
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фирмите, отговорни за поддръжката и изграждането на средствата за светлинно регулиране и
елементите на организацията на движение. Дирекцията отговаря за изграждането и поддръжката на
уличното осветление на територията на град София.
VII. С доклад №СОА19-ВК66-4885/26.05.2021г. Ирина Савина – зам.-кмет на СО предлага
следните изменения в организационно-щатната структура на направление „Европейски политики,
международни дейност“:
1. Отдел „Международна дейност и туризъм“ се преименува в отдел „Международна дейност и
протокол“.
2. Дирекция „Европейски политики и програми“ се преименува в дирекция „Европейски
политики, програми и туризъм“
Мотиви: Целта на промяната е да се постигне по-добра интеграция на политиките на
Европейския съюз в областта на развитието на туризма на местно равнище и да се използва
пълноценно кадровата обезпеченост на дирекцията.
VIII. С доклад № СОА20-ВК66-7175{2}/12.11.2021 г. Станислава Стоянова – директор на
дирекция „Секретариат на СОС“ предлага увеличение на щатната численост на дирекцията с 3 (три)
щатни бройки
Мотиви: След извършен анализ на дейността на дирекцията възниква необходимост от
обезпечаване с длъжностите „главен юрисконсулт“, „юрисконсулт“ и „старщи експерт“. По този начин
ще се създаде организация за по-добър предварителен контрол на за законосъобразност на внасяните
за разглеждане от СОС доклади, както от страна на администрацията, така и от страна на общинските
съветници. Ще бъде осигурен допълнителен ресурс в две приоритетни за дирекцията сфери на дейност
– при процесуалното представителство по жалби срещу решения на СОС и нормотворческа дейност.
Наред с това ще се осигури и необходимия капацитет за работа на служителите и общинските
съветници в условия на отдалечен достъп до системите за електронен достъп до материалите за
заседания на СОС и системите за гласуване при присъствени, онлайн или хибридни заседания.
IX. С доклад №СОА21-ВК66-6297{1}/15.07.2021 г. Мирослав Боршош – зам.-кмет на СО
предлага следните изменения в организационно-щатната структура на направление „Култура,
образование, спорт и младешки дейности“:
1. В дирекция „Образование“ да бъдат обособени два отдела:
1.1. Отдел „Предучилищно и училищно образование“;
1.2. Отдел „Административно-финансово обезпечаване“.
2. Да бъде увеличена щатната численост на направление „Култура, образование, спорт и
младежки дейности“ с 3 (три) щатни бройки, за сметка на Дейността 389 “Други дейности по
образованието“ (Неразкрита мрежа) към дирекция „Образование“.
Мотиви: С влизане в сила на Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите
в училищното образование, за осъществяване на приема в първи клас за всяко населено място с повече
от едно училище общините разработват система за прием, в която водещ критерий е близостта на
училището до постоянния/настоящия адрес на детето и определят прилежащи райони на училищата за
обхват на учениците. До учебната 2020/2021 г. приемът на ученици в първи клас се осъществяваше на
основание Система прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична
община /отменена/, от всяко училище поотделно. На 18.03.2021 г. с Решение № 133 по Протокол № 30,
Столичен общински съвет прие Система за централизирано електронно класиране за прием на ученици
в първи клас в общинските училища на територията на Столична община и голяма част от процесите
по кандидатстване, класиране и записване се осъществяват от служители на дирекция „Образование“
едновременно с другите им преки задължения.
Централизираното електронно класиране на деца, кандидатстващи в самостоятелни детски
ясли, детски градини, подготвителни групи и първи клас в ИСОДЗ, ПГУ и първи клас дава възможност
за извършване на автоматични проверки на заявените от родителите критерии, но само част от тях се
извършват автоматизирано. Останалите проверки, заедно с тези, които автоматичният процес е
отхвърлил, се извършват от служител на дирекция „Образование“.
Изготвянето на необходимите административни актове и други документи, пряко свързани с
дейността на дирекцията, както и всички запитвания, жалби, сигнали и решения, към настоящия
момент се изготвят от главните експерти и главния юрисконсулт.
Не на последно място дирекция „Образование“ на основание чл. 11 от Наредбата за условията
и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите,
извършени от родителите за отглеждане и обучение на децата, които не са приети в държавни и
общински детски градини или училища поради липса на свободни места, има задължението да
предоставя на Министерство на образованието и науката информация за размера на средствата, които
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да бъдат изплатени на родителите за компенсиране на извършените от тях разходи, пряко свързани с
отглеждане и обучение на децата им.
X. Увеличава се щатната численост на направление „Общинска администрация“ с 8 (осем)
щатни бройки, за сметка на закритата щатна численост на Столичен инспекторат.
Мотиви: Предвид закриването на Столичен инспекторат и необходимостта от обезпечаване на
дейността на направлението.
XI. Увеличава се щатната численост на направление „Финанси и здравеопазване“ с 2 (две)
щатни бройки, за сметка на закритата щатна численост на Столичен инспекторат.
Мотиви: Предвид закриването на Столичен инспекторат и необходимостта от обезпечаване на
дейността на направлението.
XII. Увеличава се
щатната численост на направление „Дигитализация, иновации и
икономическо развитие“ с 2 (две) щатни бройки, за сметка на закритата щатна численост на
Столичен инспекторат.
Мотиви: Предвид закриването на Столичен инспекторат и необходимостта от обезпечаване на
дейността на направлението.
XIII. С доклад № СОА21-ВК66-7828/20.08.2021 г. Албена Атанасова – зам.-кмет на СО
предлага следните изменения в организационно-щатната структура на направление „Социални
дейности и интеграция на хора с увреждания“:
1. В дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ да бъдат обособени два
отдела:
1.1. Отдел „Административни дейности, социални програми и проекти“;
1.2. Отдел „Интеграция на хора с увреждания и административни услуги“.
2. В дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ да бъдат обособени два отдела:
2.1. Отдел „Административни и социални услуги за деца и младежи“;
2.2. Отдел „Административни и социални услуги за възрастни“
3. Да бъде увеличена щатната численост на направление „Социални дейности и интеграция на
хора с увреждания“ с 4 (четири) щатни бройки, като бъде намалена щатната численост на дейност
525 „Клубове на пенсионера, инвалида и други социални услуги“.
Мотиви: Всяка година обема на работа на двете дирекции се увеличава, но наравно с това се
увеличава и разнообразието на предоставяните социални услуги, както и изготвянето и участието в
национални и международни проекти. Общо регистрираните документи на двете дирекции надхвърля
60 000 броя на годишна база. Предложението за обособяване на отдели в двете дирекции е свързано с
нарастващия обем на работа , като стремежа е да се подобри оперативната дейност и качеството на
предлаганите услуги за гражданите.
XIV. С доклад № РТР21-ВК08-506/02.03.2021 г. г-н Димитър Божилов – кмет на район
„Триадица“ предлага частична промяна на структурата, като запазва щатната численост, както следва:
1. Увеличава щатната численост на отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация,
контрол по строителството“ с 1 щатна бройка.
2. Намалява щатната численост на отдел „Социални политики“ с 1 щатна бройка.
Настоящата промяна на натуралните показатели няма да доведе до промяна на стойностните
показатели в бюджета на района.
Мотиви: Мотивите на районния кмет са изложени в доклада, копие от което прилагам към
настоящия доклад.
XV. С доклад №РСТ21-ВК08-659/16.06.2021г. г-н Петко Горанов – кмет на район „Студентски“
предлага частична промяна на структурата, като запазва щатната численост, както следва:
1. Увеличава щатната численост на отдел „Одит и контрол“ с 2 щатни бройки.
2. Намалява щатната численост на отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“ с
1 щатна бройка.
3. Намалява щатната численост на отдел „Финансово-счетоводна и търговска дейност“ с 1
щатна бройка.
Настоящата промяна на натуралните показатели няма да доведе до промяна на стойностните
показатели в бюджета на района.
Електронен документ, подписан с ел. подпис. Докладът съдържа интегрирани файлови приложения във
формат .doc/.xls/.pdf. Докладът се изпраща на адресата чрез АИССО към АИССОС.

Мотиви: Мотивите на районния кмет са изложени в доклада, копие от което прилагам към
настоящия доклад.
XVI. С доклад №РПН21-ВК08-23/06.07.2021г. г-н Николай Гюров – кмет на район
„Панчарево“ предлага частична промяна на структурата и увеличаване на щатната численост на
районната администрация с 2 щатни бройки, като от 79 щ. бройки стават 81 щ. бройки (13 щ. бр. по
служебно правоотношение и 68 щ. бр. по трудово правоотношение), както следва:
1. Създава нова щатна длъжност заместник-кмет с ресор „Околна среда и климат“, на чието
подчинение създава отдел „Околна среда и климат“ с щатна численост 4 щ. бройки.
2. Преструктурира отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси“ и отдел
„Управление на общинската собственост“, като създава нов отдел „Правно-нормативно обслужване,
човешки ресурси и управление на общинската собственост“ с щатна численост 7 щ. бройки.
3. Отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“ се преструктурира в
отдел „Инженерна инфраструктура и благоустройство“ с щатната численост 4 щ. бройки.
4. Намалява щатната численост на отдел „Контрол по строителството“ с 1 щатна бройка.
5. Намалява щатната численост на отдел „Административно и информационно обслужване“ с
1 щатна бройка.
6. Увеличава щатната численост на отдел „Устройство на територията и кадастър“ с 3 щатни
бройки, като общата численост става 15 щ. бройки.
Настоящата промяна на натуралните показатели няма да доведе до промяна на стойностните
показатели в бюджета на района.
Мотиви: Мотивите на районния кмет са изложени в доклада, копие от което прилагам към
настоящия доклад.
XVII. С доклад № СОА21-ВК08-13701/24.09.2021 г. г-н Иван Божилов – кмет на район
„Илинден“ предлага частична промяна на структурата, като запазва щатната численост, както следва:
1. Създава нов отдел „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ със щатна численост 7
щатни бройки.
2. Преструктурира отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“ и отдел
„Контрол по строителството“ в нов отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство, екология и
контрол по строителството“ с щатна численост 7 щатни бройки на пряко подчинение на заместниккмет.
3. Преструктурира отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност“ и отдел
„Управление на общинската собственост и жилищния фонд“ в нов отдел „Регистрация и контрол на
търговската дейност и управление на общинската собственост и жилищния фонд“ с щатна численост
7 щатни бройки на пряко подчинение на заместник-кмет.
4. Преструктурира отдел „Финансово–счетоводна дейност“ в отдел „Финансово-счетоводна
дейност и човешки ресурси“ и увеличава числеността с 1 щатна бройка на пряко подчинение на
заместник-кмет.
5. Преструктурира отдел „Правно-нормативно обслужване“ в отдел „Правно-нормативно
обслужване и образование“ с щатна численост 4 щатни бройки на пряко подчинение на секретаря на
района.
6. Създава център за административно обслужване с щатна численост от 5 щатни бройки на
пряко подчинение на секретаря на района.
7. Преименува длъжността „служител по сигурността на информацията и управление на
отбранително –мобилизационната подготовка“ в
длъжност „служител по управление на
отбранително–мобилизационната подготовка“ на пряко подчинение на кмета на района.
8. Създава на пряко подчинение на кмета на района длъжност „главен юрисконсулт“ и
длъжност „главен инженер“.
Настоящата промяна на натуралните показатели няма да доведе до промяна на стойностните
показатели в бюджета на района.
Мотиви: Мотивите на районния кмет са изложени в доклада, копие от което прилагам към
настоящия доклад.
XVIII. С доклад № СОА21-ВК08-16186/03.11.2021 г. г-жа Лилия Донкова – кмет на район
„Кремиковци“ предлага частична промяна на структурата и увеличаване на щатната численост на
районната администрация с 1 щатна бройка, като от 65 щ. бройки стават 66 щ. бройки (13 щ. бр. по
служебно правоотношение и 53 щ. бр. по трудово правоотношение), както следва:
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1. Закрива длъжността заместник-кмет на чието подчинение е длъжността „главен
юрисконсулт“ и отдел „Общинска собственост и жилищно настаняване“.
2. Длъжността „главен юрисконсулт“ 1 щатна бройка преминава на пряко подчинение на кмета
на района.
3. Намалява щатна численост на отдел „Общинска собственост и жилищно настаняване“ с 1
щатна бройка и отдела преминава на пряко подчинение на кмета на района.
4. Създава се нова щатна длъжност „Главен специалист“ с 2 щатни бройки на пряко
подчинение на кмета на района.
5. Намалява щатната численост на дейност „Финансово обслужване и човешки ресурси“ с 1
щатна бройка.
6. Преструктурира отдел „Инженерна инфраструктура, екология, благоустройство и контрол
по строителството“ в отдел „Инженерна инфраструктура, екология и благоустройство“ с щатна
численост 6 щатни бройки.
7. Създава дейност „Контрол по строителството“ с 3 щатни бройки и длъжност „Главен
инженер“ 1 щатна бройка на пряко подчинение на кмета на района.
8. Намалява щатната численост на отдел „Административно обслужване, ГРАО и
информационни технологии“ с 0,5 щатна бройка.
9. Намалява щатната численост на дейност „Образование, култура и спорт“ с 0,5 щатна бройка.
10. Намалява щатната численост на отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“ с
1 щатна бройка.
Настоящата промяна на натуралните показатели няма да доведе до промяна на стойностните
показатели в бюджета на района.
Мотиви: Мотивите на районния кмет са изложени в доклада, копие от което прилагам към
настоящия доклад.
XIX. Увеличава се щатната численост за дейност 623 „Чистота, в т.ч. за поддържане на
междублоковите пространства на районните администрации“ в „Други дейности“ на районните
администрации към Столична община с по 1 щатна бройка за всеки район, като за район „Банкя“ и 1
/една/ допълнителна бройка за кметство Иваняне, а за район „Панчарево“ и 1 /една/ допълнителна
бройка за кметство Лозен или с общо 26 /двадесет и шест/ щатни бройки за сметка на закритата
щатна численост на Столичен инспекторат.
XX. Утвърждава щатна численост 296 щатни бройки на дейност 623 „Чистота“ към
дирекция „Контрол на чистотата, околната среда и търговската дейност“ при Столична община.
На основание гореизложеното и чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация предлагам на Столичния общински съвет да приеме приложения към доклада
проект на решение.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
ПР.СТРУКТУРА.2022 Органограма-2022 Приложение 2.pdf приложение №8
Райони - др.дейности - 2022.xls
Приложение 1-.pdf
.doc

С УВАЖЕНИЕ,

X
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Съгласували чрез АИССО:
Р. Стоянова – зам.-кмет на СО
Д. Барбалов – зам.-кмет на СО
В. Милова – секретар на СО

Електронен документ, подписан с ел. подпис. Докладът съдържа интегрирани файлови приложения във
формат .doc/.xls/.pdf. Докладът се изпраща на адресата чрез АИССО към АИССОС.

ПРОЕКТ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg

РЕШЕНИЕ
на Столичния общински съвет
от ....................... 2021 год.
Относно: Частична промяна в структурата и общата численост на Столична
общинска администрация и районни администрации „Триадица“, „Студентски“,
„Панчарево“, „Илинден“, „Кремиковци“ и „Други дейности“ на Столична общинска
администрация и районните администрации към Столична община
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Закрива Столичен инспекторат към Столична община с щатна численост 424
щатни бройки.
2. Създава на пряко подчинение на кмета дирекция „Контрол на чистотата,
околната среда и търговската дейност“ с щатна численост 71 /седемдесет и една/ щатни
бройки, за сметка на закритата щатна численост на Столичен инспекторат със следните
отдели:
2.1. Отдел „Контрол на компонентите и факторите на околната среда“;
2.2. Отдел „Контрол на дейностите по чистотата“;
2.3. Отдел „Оперативен център с мобилна група“;
2.4. Отдел „Районни инспекторати“;
2.5. Отдел „Правно обезпечаване“;
2.6. Отдел „Контрол на търговската дейност“.
3. Дирекция „Управление на отпадъците и контролни дейности“ в направление
„Зелена система, екология и земеползване“ се преименува в дирекция „Планиране и
управление на дейностите по отпадъци“, като се обособят два отдела:
3.1. Отдел „Планиране и организиране на дейностите по отпадъци“;
3.2. Отдел „Съоръжения и инсталации за отпадъци“.

4. Увеличава щатната численост на направление „Зелена система, екология и
земеползване“ с 3 /три/ щатни бройки, за сметка на закритата щатна численост на
Столичен инспекторат.
5. Създава отдел „Контрол на инфраструктурата“ на пряко подчинение на
заместник-кмет на направление „Обществено строителство“.
6. Дирекция „Инвестиционно планиране, проучване и възлагане“ в направление
„Обществено строителство“ се преименува в дирекция „Изграждане и ремонт на уличната
мрежа“ с два отдела:
6.1. Отдел „Планиране, стратегически проучвания и анализи“ се преименува в
отдел „Капиталово строителство“;
6.2. Отдел „Изграждане и поддръжка на уличната мрежа“ от дирекция
„Строителство“ преминава в дирекция „Изграждане и ремонт на уличната мрежа“ и се
преименува в отдел „Поддръжка на уличната мрежа“.
7. Отдел „Мониторинг и координация“ от дирекция „Инвестиционно планиране,
проучване и възлагане“ преминава на пряко подчинение на заместник-кмета на
направление „Обществено строителство“.
8. Увеличава щатната численост на направление „Обществено строителство“ с 6
/шест/ щатни бройки за сметка на закритата щатна численост на Столичен инспекторат.
9. Дирекция „Териториално планиране“ в направление „Архитектура и
градоустройство“ се преструктурира в две дирекции:
9.1 Дирекция „Териториално планиране“ с два отдела:
9.1.1. Отдел „Устройствено планиране“;
9.1.2. Отдел „Геодезически и кадастрални дейности“.
9.2. Дирекция „Градска среда“ с два отдела:
9.2.1. Отдел „Благоустройствени дейности“;
9.2.2. Отдел „Публични пространства“.
10. Дирекция „Правно-нормативно, информационно и финансово обслужване“ в
направление „Архитектура и градоустройство“ се преименува в дирекция „Правнонормативно обслужване“.
11. Отдел „Информационно и финансово-стопанско обслужване“ към дирекция
„Правно-нормативно, информационно и финансово обслужване“ преминава към дирекция
„Административна“ в направление „Архитектура и градоустройство“.
12. Закрива се отдел „Правно-нормативно обслужване“ към дирекция „Правнонормативно, информационно и финансово обслужване“ в направление „Архитектура и
градоустройство“.
13. Създава дирекция „Контрол и мониторинг“ в направление „Архитектура и
градоустройство“.
14. Увеличава
щатната
численост
на
направление „Архитектура
и
градоустройство“ с 6 /шест/ щатни бройки за сметка на закритата щатна численост на
Столичен инспекторат.
15. В дирекция „Управление и анализ на трафика“ към направление „Транспорт и
градска мобилност“ се обособяват два отдела:
15.1. Отдел „Организация и безопасност на движението“;
15.2. Отдел „Светлинно регулиране и управление на движението“.

16. Увеличава щатната численост на направление „Транспорт и градска мобилност“
с 4 /четири/ щатни бройки за сметка на закритата щатна численост на Столичен
инспекторат.
17. Отдел „Международна дейност и туризъм“ в направление „Европейски
политики, международна дейност и туризъм“ се преименува в отдел „Международна
дейност и протокол“.
18. Дирекция „Европейски политики и програми“ в направление „Европейски
политики, международна дейност и туризъм“ се преименува в дирекция „Европейски
политики, програми и туризъм“.
19. Увеличава щатната численост на дирекция „Секретариат на СОС“ с 3 /три/
щатни бройки.
20. В дирекция „Образование“ към направление „Култура, образование, спорт и
младежки дейности“ се обособяват два отдела:
20.1. Отдел „Предучилищно и училищно образование“;
20.2. Отдел „Административно-финансово обезпечаване“.
21. Увеличава щатната численост на направление „Култура, образование, спорт и
младежки дейности“ с 3 /три/ щатни бройки, за сметка на Дейност 389 “Други дейности по
образованието“ (Неразкрита мрежа) към дирекция „Образование“.
22. Увеличава щатната численост на направление „Общинска администрация“ с 8
/осем/ щатни бройки, за сметка на закритата щатна численост на Столичен инспекторат.
23. Увеличава щатната численост на направление „Финанси и здравеопазване“ с 2
/две/ щатни бройки, за сметка на закритата щатна численост на Столичен инспекторат.
24. Увеличава щатната численост на направление „Дигитализация, иновации и
икономическо развитие“ с 2 /две/ щатни бройки, за сметка на закритата щатна численост
на Столичен инспекторат.
25. В дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ в
направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“ обособява два
отдела:
25.1. Отдел „Административни дейности, социални програми и проекти“;
25.2. Отдел „Интеграция на хора с увреждания и административни услуги“.
26. В дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ в направление „Социални
дейности и интеграция на хора с увреждания“ обособяват два отдела:
26.1. Отдел „Административни и социални услуги за деца и младежи“;
26.2. Отдел „Административни и социални услуги за възрастни“.
27. Увеличава щатната численост на направление „Социални дейности и
интеграция на хора с увреждания“ с 4 /четири/ щатни бройки, като намалява щатната
численост на дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и други социални услуги“.
28. Одобрява общата численост и структура на Столична общинска администрация,
съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2 към настоящото решение, които влизат в
сила от 1 януари 2022 г.
29. Одобрява частична промяна на структурата и общата численост на районната
администрация на район „Триадица“, съгласно Приложение № 3 към настоящото
решение, като запазва щатната численост, както следва:
1. Увеличава щатната численост на отдел „Устройство на територията, кадастър и
регулация, контрол по строителството“ с 1 /една/ щатна бройка.

2. Намалява щатната численост на отдел „Социални политики“ с 1 /една/ щатна
бройка.
Настоящата промяна на натуралните показатели не води до промяна на
стойностните показатели в бюджета на района.
30. Одобрява частична промяна на структурата и общата численост на районната
администрация на район „Студентски“, съгласно Приложение № 4 към настоящото
решение, като запазва щатната численост, както следва:
1. Увеличава щатната численост на отдел „Одит и контрол“ с 2 /две/ щатни бройки.
2. Намалява щатната численост на отдел „Устройство на територията, кадастър и
регулация“ с 1 /една/ щатна бройка.
3. Намалява щатната численост на отдел „Финансово-счетоводна и търговска
дейност“ с 1 /една/ щатна бройка.
Настоящата промяна на натуралните показатели не води до промяна на
стойностните показатели в бюджета на района.
31. Одобрява частична промяна на структурата и общата численост на районната
администрация на район „Панчарево“, съгласно Приложение № 5 към настоящото
решение, като увеличава щатната численост на районната администрация с 2 щатни
бройки, от 79 щатни бройки стават 81 щатни бройки (13 щ. бр. по служебно
правоотношение и 68 щ. бр. по трудово правоотношение), както следва:
1. Създава нова щатна длъжност заместник-кмет с ресор „Околна среда и климат“,
на чието подчинение създава отдел „Околна среда и климат“ с щатна численост 4 /четири/
щатни бройки.
2. Преструктурира отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси“ и
отдел „Управление на общинската собственост“, като създава нов отдел „Правнонормативно обслужване, човешки ресурси и управление на общинската собственост“ с
щатна численост 7 /седем/ щатни бройки.
3. Преструктурира отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и
екология“ в отдел „Инженерна инфраструктура и благоустройство“ с щатна численост 4
/четири/ щатни бройки.
4. Намалява щатната численост на отдел „Контрол по строителството“ с 1 /една/
щатна бройка.
5. Намалява щатната численост на отдел „Административно и информационно
обслужване“ с 1 /една/ щатна бройка.
6. Увеличава щатната численост на отдел „Устройство на територията и кадастър“
с 3 /три/ щатни бройки, като общата численост става 15 /петнадесет/ щатни бройки.
Настоящата промяна на натуралните показатели не води до промяна на
стойностните показатели в бюджета на района.
32. Одобрява частична промяна на структурата и общата численост на районната
администрация на район „Илинден“, съгласно Приложение № 6 към настоящото решение,
като запазва щатната численост, както следва:
1. Създава нов отдел „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ с щатна
численост 7 /седем/ щатни бройки.
2. Преструктурира отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и
екология“ и отдел „Контрол по строителството“ в отдел „Инженерна инфраструктура,
благоустройство, екология и контрол по строителството“ с щатна численост 7/седем/
щатни бройки на пряко подчинение на заместник-кмет.

3. Преструктурира отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност“ и отдел
„Управление на общинската собственост и жилищния фонд“ в отдел „Регистрация и
контрол на търговската дейност и управление на общинската собственост и жилищния
фонд“ с щатна численост 7 /седем/ щатни бройки на пряко подчинение на заместник-кмет.
4. Преструктурира отдел „Финансово–счетоводна дейност“ в отдел „Финансовосчетоводна дейност и човешки ресурси“ и увеличава числеността с 1 /една/ щатна бройка
на пряко подчинение на заместник-кмет.
5. Преструктурира отдел „Правно-нормативно обслужване“ в отдел „Правнонормативно обслужване и образование“ с щатна численост 4 /четири/ щатни бройки на
пряко подчинение на секретаря на района.
6. Създава център за административно обслужване с щатна численост 5 /пет/
щатни бройки на пряко подчинение на секретаря на района.
7. Преименува длъжността „служител по сигурността на информацията и
управление на отбранително–мобилизационната подготовка“ в длъжност „служител по
управление на отбранително–мобилизационната подготовка“ на пряко подчинение на
кмета на района.
8. Създава на пряко подчинение на кмета на района длъжност „главен
юрисконсулт“ и длъжност „главен инженер“.
Настоящата промяна на натуралните показатели не води до промяна на
стойностните показатели в бюджета на района.
33. Одобрява частична промяна на структурата и общата численост на районната
администрация на район „Кремиковци“, съгласно Приложение № 7 към настоящото
решение, като увеличава щатната численост на районната администрация с /една/ щатна
бройка, от 65 щатни бройки стават 66 щатни бройки (13 щатни бройки по служебно
правоотношение и 53 щатни бройк по трудово правоотношение), както следва:
1. Закрива длъжността заместник-кмет на чието подчинение е длъжността „главен
юрисконсулт“ и отдел „Общинска собственост и жилищно настаняване“.
2. Длъжността „главен юрисконсулт“ 1 /една/ щатна бройка преминава на пряко
подчинение на кмета на района.
3. Намалява щатна численост на отдел „Общинска собственост и жилищно
настаняване“ с 1 /една/ щатна бройка и отдела преминава на пряко подчинение на кмета
на района.
4. Създава нова щатна длъжност „Главен специалист“ с 2 /две/ щатни бройки на
пряко подчинение на кмета на района.
5. Намалява щатната численост на дейност „Финансово обслужване и човешки
ресурси“ с 1 /една/ щатна бройка.
6. Преструктурира отдел „Инженерна инфраструктура, екология, благоустройство
и контрол по строителството“ в отдел „Инженерна инфраструктура, екология и
благоустройство“ с щатна численост 6 /шест/ щатни бройки.
7. Създава дейност „Контрол по строителството“ с 3 /три/ щатни бройки и
длъжност „Главен инженер“ 1 /една/ щатна бройка на пряко подчинение на кмета на
района.
8. Намалява щатната численост на отдел „Административно обслужване, ГРАО и
информационни технологии“ с 0,5 щатна бройка.
9. Намалява щатната численост на дейност „Образование, култура и спорт“ с 0,5
щатна бройка.

10. Намалява щатната численост на отдел „Устройство на територията, кадастър и
регулация“ с 1/една/ щатна бройка.
Настоящата промяна на натуралните показатели не води до промяна на
стойностните показатели в бюджета на района.
34. Увеличава щатната численост за дейност 623 „Чистота, в т.ч. за поддържане на
междублоковите пространства на районните администрации“ в „Други дейности“ на
районните администрации към Столична община, съгласно Приложение № 8 към
настоящото решение с по 1 /една/ щатна бройка за всеки район, като за район „Банкя“ и 1
/една/ допълнителна бройка за кметство Иваняне, а за район „Панчарево“ и 1 /една/
допълнителна бройка за кметство Лозен или с общо 26 /двадесет и шест/ щатни бройки за
сметка на закритата щатна численост на Столичен инспекторат.
35. Утвърждава щатна численост 296 /двеста деветдесет и шест/ щатни бройки на
дейност 623 „Чистота“ към дирекция „Контрол на чистотата, околната среда и търговската
дейност“ при Столична община.
36. Настоящото решение влиза в сила от 01.01.2022г.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет,
проведено на .................... 2021 год., Протокол № ...., точка ....... от дневния ред, по доклад
№ ........................... и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.
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