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ЧРЕЗ:
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДО
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Д О К Л А Д
от
ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА – КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ОТНОСНО: Частична промяна в структурата и общата численост на Столична общинска
администрация и районна администрации „Оборище“ към Столична община
УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕОРГИЕВ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С настоящия доклад предлагам на Вашето внимание постъпили предложения за частична
промяна в структурата и общата численост на Столична общинска администрация и районна
администрации „Оборище“, както следва:
I. С доклад № СОА22-ВК66-6106/2022г. зам.-кмета на Столична община в направление
„Финанси и здравеопазване“

предлага увеличение на щатната численост на отдел „Ревизии и

събиране на взимания“ в дирекция „Общински приходи“ към направление „Финанси и
здравеопазване“ с 9 щатни бройки.
Мотиви: Във връзка с набелязаните цели за повишаване на приходите от местни данъци и
такси, за постигане на по-голяма събираемост на просрочените публични общински вземания, както и
за подобряване на контрола по спазване на ЗМДТ, е необходима промяна в административните
структури по изпълнението на тези задачи. След извършен анализ на функциите по установяване,
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обезпечаване и събиране на местните данъци и такси по реда на ДОПК, е констатирана необходимост
от допълнителен човешки ресурс в отдел „Ревизии и събиране на вземания“ към дирекция
„Общински приходи“ за целите на подобряване на контрола при изпълнение на основната дейност –
събиране на публичните общински вземания. Общият извод от извършения анализ е, че е необходимо
щатът на отдел „ Ревизии и събиране на вземания“ да бъде увеличен с 9 (девет) щатни бройки, в т. ч.
6 (шест) щ. бр. за органи по местни приходи и 3 (три) щ. бр. за публични изпълнители.
Осигуряването на допълнителен брой служители в отдела ще подпомогне постигането на побързо, качествено и ефективно изпълнение на задачите, повишаване на събираемостта и подобряване
на контролната дейност;
II. С доклад № СОА22-ВК66-7124/2022г. зам.-кмета на Столична община в направление
„Транспорт и градска мобилност“ предлага увеличение на щатната численост на дирекция
„Управление и анализ на трафика“ към направление „Транспорт и градска мобилност“ с 4 щатни
бройки.
Мотиви: Дирекция „Управление и анализ на трафика“ е сформирана без отдели с обща щатна
численост - 22 щ. бройки.
Дейностите в дирекцията са разделени условно на :
Дейности свързани с „организацията и безопасността на движение“:
 Изчертаване на схеми за поставяне на пътни знаци и табели, полагане на пътна маркировка
(над 300 000 кв. м за целия град), обособяване на пешеходни пътеки и неравности (над 2 500 броя за
целия град);
 Съгласуване на проекти за временна организация на движение, постоянна организация на
движението и регулиране на светофарни уредби . Постъпилите проекти за съгласуване на ВОД, ПБЗ и
ТП за 2021 г. наброяват над 10 000 броя. Голяма част от тези проекти са обвързани с изготвянето на
заповеди от кмета на СО за въвеждане на временна организация на движението, промяна на режима
на светофарните уредби, както и промяна на маршрути на градски транспорт;
 Осъществяване на контрол върху фирмите изпълнители на поддръжката и изграждането на
средствата за организация на движението;
 Приемане и предварителен контрол на извършените дейности и отчетните документи на
фирмите изпълнители на поддръжката и изграждането на средствата за организация на движението и
светлинната регулация на движението ( светофарни уредби );
 Изготвяне на схеми за сигнализирането на места за паркиране за служебни нужди;
 Изготвяне на схеми за сигнализирането на персонални места за паркиране на хора с трайни
увреждания;
 Изготвяне на схеми за сигнализирането на места за паркиране на автомобили на
дипломатически представителства;
 Разработва проекти на наредби на Столичен общински съвет, планове и програми,
свързани с организацията и безопасността на движението;
 Проверка на място, подготовка и докладване/защита на промени в организацията на
движение, при разглеждане от ПКТОБД. Предлаганите промени в организацията на движение се
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докладват на комисията във връзка със сигнали и жалби от граждани, както и за места за паркиране
на автомобили за служебни нужди и персонални места за хора с трайни увреждания;
Към момента, за обезпечаване на дейности, свързани с поддръжката на елементите на
организация на движението са ангажирани 13 броя служители от дирекцията, които по данни от зам.кмета в НТГМ са разпределени по следния начин:
- 4 бр. служители отговорни за съгласуване на постъпили проекти за ОД, ПБЗ, ПКТП и
други, за изготвяне и процедиране на заповеди за временни и постоянни организации на движението.
Средната натовареност на всеки служител е 2 500 бр. проекта за разглеждане, събиране на такса за
съгласуване, съгласуване и връщане на проекта на годишна база, или по 10 бр. проекта на ден.
Вземайки предвид и допълнителните задължения, свързани с изготвянето на схеми за „служебен
абонамент“ и места за паркиране на хора с увреждания, както и изготвянето на заповеди за всички
мероприятия и строителни обекти на територията на СО, изискващи промяна в движението на МГТ
и/или затваряне на участъци от пътната мрежа, натовареността на служителите нараства, което
затруднява изпълнението.
- 6 бр. служители отговорни за възлагането, отчитането и контрола на дейностите свързани с
поддръжката и изграждането на елементите на организацията на движение, обезпечаване на
административната дейност, свързана с обработката и изготвянето на отговори на писма, сигнали и
жалби от граждани свързани със средствата и елементите на организацията на движение;
- 3 бр. служители отговорни за извършването на огледи на място, на локации, за които има
получени сигнали от граждани, с констатации за промени с въведената ОД и/или искания за
въвеждането на промени в същата (изграждане на физически ограничители на скоростта,
обезопасяване на пътни участъци и други), с оперативната работа по извършването на огледи и
предлагането на технически решения за повишаване на пътната безопасност.
За обезпечаване на дейности, свързани с поддръжката, изграждането и оптимизацията на
светофарните уредби на територията на град София, зам.-кмета информира, че са ангажирани 4 броя
служители от дирекцията, недостатъчни за обезпечаване на дейността, които са разпределени по
следния начин:
- 3 бр. служители отговарящи за оперативната ежедневна работа със системата за
управление на трафика;
- 1 бр. служител отговарящ за контрола по изпълнението на дейностите свързани с
поддръжката и изграждането на СУ и административните процеси по воденето на кореспонденция с
граждани и институции в областта на светлинната сигнализация.
Предвид горното, с цел обезпечаване на дейностите, свързани с осигуряване на осветлението
на територията на Столична община, както и с отчитането, контрола и заплащането на разходите за
същото, зам.-кмета предлага създаването на допълнителните 4 щатни бройки, като при
положителна санкция, същите да бъдат разпределени както следва:
- 2 щатни бройки за обезпечаване на дейностите, свързани с осигуряване на осветлението на
територията на Столична община, както и с отчитането, контрола и заплащането на разходите за
същото;
Електронен документ, подписан с ел. подпис. Докладът съдържа интегрирани файлови приложения във
формат .doc.pdf. Докладът се изпраща на адресата чрез АИССО към АИССОС.

- 1 щатна бройка за обезпечаване на дейностите свързани с осигуряване на средствата за
светлинна сигнализация на територията на Столична община, както и с отчитането, контрола и
заплащането на разходите за същото;
- 1 щатна бройка за обезпечаване на дейностите свързани с процесите по съгласуване на
проекти за ВОБД, ПОБД, ПБЗ и други и изготвянето на заповеди за ВОБД и ПОБД;
III.

С Доклад № СОА22-ВК08-6055/2022 г. кмета на район „Оборище“ предлага частична

промяна на структурата при запазване на общата щатна численост на районната администрация от 60
щатни бройки, като намалява с 1 щ. бройка по трудово правоотношение от 41 щ. бройки на 40 щ.
бройки и увеличава тези по служебно правоотношение от 19 щ. бройки на 20 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 който прилагам към
настоящия доклад.
Във връзка с гореизложеното предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Столичния общински съвет да приеме решение за
частична промяна в структурата и общата численост на Столична общинска администрация и
районна администрация „Оборище“ към Столична община.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
СОА22-ВК08-6055.
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С УВАЖЕНИЕ,
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Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩ ИНА
Signed by: Yordanka Asenova Fandakova

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

№

_____

на Столичния общински съвет
от _________ 2022 година
Частична промяна в структурата и общата численост на Столична общинска администрация и
районна администрации „Оборище“ - Столична община
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Одобрява общата численост и структура на Столична общинска администрация, съгласно
Приложение № 1 към настоящото решение, като:
1.1. Увеличава щатната численост на отдел „Ревизии и събиране на взимания“ в дирекция
„Общински приходи“ към направление „Финанси и здравеопазване“ с 9 (девет) щатни бройки
1.2. Увеличава щатната численост на дирекция „Управление и анализ на трафика“ към
направление „Транспорт и градска мобилност“ с 4 (четири) щатни бройки.

2. Одобрява частична промяна на структурата на районната администрация на район „Оборище“,
съгласно Приложение № 2 към настоящото решение, при запазване общата численост от 60 щатни бройки,
като намалява с 1 щ. бройка по трудово правоотношение от 41 щ. бройки на 40 щ. бройки и увеличава тези
по служебно правоотношение от 19 щ. бройки на 20 щ. бройки.
Настоящото Решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на
__________ 2022 г., Протокол № ______, точка _______ от дневния ред, по доклад №__ и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния общински съвет:……………………
/Георги Георгиев/

