
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 
 

РЕШЕНИЕ 
№26 

 
Взето с протокол №6 от заседание на Общински съвет Сопот проведено на 
29.01.04г. 
 
Относно:Определяне средствата за работна заплата  на персонала от 

общинския бюджет и средните месечни брутни работни заплати  
на едно лице от персонала на Общинската администрация  

  
Докладна записка №33/22.01.04г. от кмета на Община Сопот 

След като се запозна с докладната  на кмета на Община Сопот г-н В.Личев 
и изслуша становището на комисията, Общинския съвет  
 

РЕШИ: 
1. Общинският съвет – Сопот  определя годишен размер на средствата 
за работна заплата  на персонала от държавна дейност “Общинска 
администрация” – 297588лв. и средна месечна брутна работна 
заплата на едно лице от персонала в държавна дейност “Общинска 
администрация” в размер на 416 лв. 

2. Считано от 01.01.04г. да се създаде Общинска дейност “Домашен 
Социален Патронаж” с пет работни места,от които четири 
прехвърлени с разделителен протокол между Община Карлово  и 
Община Сопот по чл.123 ал.1 т.5 от КТ и едно нова разкрито работно 
место “Шофьор на лекотоварен автомобил” с код НКП 8323 

3. Общински съвет – Сопот определя годишен размер на средствата за 
работна заплата на персонала от общинско дейност “Домашен 
Социален Патронаж” – 21948лв. и средна месечна брутна работна 
заплата на едно лице от персонала в размер на 276лв. 

4. Считано от  01.01.04г. да се създаде общинска дейност 
“Озеленяване” с пет работни места 

5. Общински съвет – Сопот определя годишен размер на средствата за 
работна заплата  на персонала от общинска дейност “Озеленяване” 
16224лв. и средна месечна брутна работна заплата на едно лице от 
персонала в размер на 204лв. 

6. Считано от 01.01.04г. да се създаде общинска дейност “Чистота” с 
шест работни места 

7. Общински съвет – Сопот определя годишен размер на средствата за 
работна заплата  на персонала от общинска дейност “Чистота” 



22512лв. и средна месечна брутна работна заплата на едно лице от 
персонала в размер на 236лв. 

- Назначаването на персонала в Общинска дейност “Чистота” да се 
извърши  след материално техническо  обезпечаване на дейността  

8. Общински съвет – Сопот  определя средствата за възнаграждения на 
Общинските  съветници  в размерите определени  в чл.22 ал.2,3,4 на 
“Правилника за организацията и дейността на Общинския 
съвет,неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация” 

9. В длъжностното разписание на Община Сопот да се заличи текста в 
колона 2между ред 10 и ред 11 –“ Отдел връзки с обществеността и 
протокол” ; А ред 11 колона 2 да придобие следното 
съдържание:ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ВРЪЗКИ С 
ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПРОТОКОЛ” 

10. Всички НАЧАЛНИК ОТДЕЛИ по утвърдената от Об.С. – Сопот 
структура на Общинската администрация  да бъдат заложени в 
Длъжностното разписание на Община Сопот със статут на 
“ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ” /по служебно правоотношение/ 

11. В длъжностните характеристики  за длъжностите “ГЛАВЕН 
СПЕЦИАЛИСТ”и “СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ” вида на заложеното в 
длъжностното разписание средно образование да бъде 
конкретизирано съобразно спецификата на съответните длъжности 
за различните отдели 

 
 
   
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали                  - 15 
“За”                      -15 
 “Против”                    -  
“Въздържал се”                  - 
 
Зам. председател Об.С:………………………. 

/Г.Шльомская/ 
 

Зам.председател Об.С:……………………….. 
/К.Цветков/ 
 
 

Председател на Об.С.:……………. 
/Хр.Цолев/ 

В.Г./В.Г. 


