
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 58 

 

взето на заседание Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 26.01.2012 г. с  Протокол № 6 

 

Относно: Одобряване на структура на общинска администрация град Брацигово  

                     и звената към нея. 

 

Общински съвет Брацигово, на основание чл. 21, ал. 1, т.2 от ЗМСМА и 

предложение на Васил Гюлеметов – Кмет на Община Брацигово,  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява структура и обща численост на общинска администрация и звената 

към нея, съгласно Приложение № 1 към Решението, като прави следните изменения: 

1.1. Щатната бройка за длъжността кметски наместник в с.Жребичко се намалява 

от 1 щ.бр. на 0.5 щ.бр. 

1.2.Съкращава 1 щатна бройка за шофьор от Дирекция „Обща администрация”. 

1.3.Съкращава 1 щатна бройка за Старши специалист ”Местни приходи” от 

Дирекция „Обща администрация”. 

1.4. 1.5 щ.бр. за  чистач и огняр от дейност „Общинска администрация” се 

прехвърлят към дейност „Други дейности на икономиката”. 

1.5.Разкрива 0.5 щ.бр. за треньор по футбол към дейност „Спортни бази за спорт 

за всички”. 

1.6.Съкращава 1 щ.бр. за Главен редактор на в.”Априлци” от дейност „Други 

дейности и култура”. 

1.7.В кметство с.Равногор числеността от дейност „Общинска администрация” се 

съкращава  1 щ.бр. за Старши специалист "Административно обслужване" и 0.5 щ.бр. 

за Старши специалист "Техническо обслужване на населението".   

- Увеличава се щатна бройка за старши счетоводител от 0.5 щ.бр. на 1 щатна 

бройка.  

- 1 щ.бр. за работник към дейност „Общинска администрация” преминава към 

дейност „Чистота” на кметство Равногор. 

1.8.В кметство с.Розово от дейност „Чистота” се съкращава 0.5 щ.бр. за 

сметосъбирач. В дейност „Озеленяване” се разкрива 0.5 щ.бр. за работник по 

озеленяване.  

1.9.В кметство с.Бяга от дейност „Общинска администрация” се съкращава 1 

щ.бр., предвидена за Старши специалист "Техническо обслужване на населението". 

1.10.В кметство с.Исперихово от дейност „Общинска администрация” се 

съкращава 0.5 щ.бр., за Старши специалист "Техническо обслужване на населението". 

Длъжността Старши специалист „Административно обслужване” се 

трансформира в Младши експерт. 



1.11.В кметство с.Козарско от дейност „Озеленяване” се съкращава 0.5 щ.бр. от 

предвидената 1 щ.бр. бройка за озеленител. 

1.12.Една щатна бройка за полски пазач в кметство с.Бяга се трансформира в 1 

щатна бройка за чистач. 

1.13.Разкрива се нова щатна бройка за сметосъбирач в кметство с.Исперихово. 

1.14. Съкращава се една щатна бройка за сметосъбирач в кметство с.Козарско. 

Неразделна част от настоящето решение е Приложение № 1 – „Структура на 

Общинска администрация, администрацията на кметствата и дейностите на общинска 

издръжка. 

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници: 17 

Присъствали: 15 

Гласували: 15 

“За” : 11 

“Против” : няма  

“Въздържали се”: 4 

 

 

 

 

 

                     Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Илия Калинов/ 

 


