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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Промени в структурата на общинската администрация  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

Общинският съвет одобрява общата численост и структурата на общинската администрация 

по предложение на кмета на общината. 

Действащата към момента структура на общинската администрация е приета с Решение № 

16 / 28.01.2016 г. на Общински съвет Елена. 

Предлаганите промени в структурата на общинската администрация са продиктувани от 

нововъзникнали, нормативно регламентирани, изисквания към Община Елена, а именно: 

1. С влизането в сила от 25.05.2018 г. на Регламент (ЕС) 2016 / 679, отнасящ се до защитата 

на личните данни (GDPR), за администраторите и обработващите лични данни, в 

частност и за Община Елена, възниква задължението да определят длъжностно лице по 

защита на данните. То може да бъде член на персонала на администратора или външно 

лице (организация)) да изпълнява тези задачи въз основа на договор за услуги. В случая, 

когато става дума за служител, същият може да изпълнява и други задачи и задължения, 

но е необходимо да се гарантира отсъствието на конфликт на интереси, т.е. този 

служител не трябва да има достъп и да работи с лични данни, за да не се изпадне в 

ситуация да контролира сам себе си. Нещо повече, служителят по защита на данните 

трябва да бъде на директно подчинение на ръководителя на административната 

структура. 

При преглед на длъжностните характеристики на служителите стана ясно, че тези от тях, 

които биха могли да изпълняват задълженията по защитата на личните данни, обработват 

такива, т.е. налице е конфликт на интереси. Поради това, предлагам разкриване на нова 

щатна бройка на директно подчинение на кмета на общината. На служителя ще бъдат 

възложени и задълженията, свързани с информационната сигурност, тъй като се очаква с 

последващи нормативни изменения всички администрации да бъдат задължени да имат и 

такива длъжностни лица. 
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2. С приемането на Бюджет 2018 в първоначален размер 10 859 022 лв., общината попадна 

под разпоредбите на Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС). Съгласно 

чл. 12, ал. 2, т. 3 от същия, звено за вътрешен одит задължително се изгражда в общините, 

чийто бюджет надхвърля 10 млн. лв. Числеността на звеното е определена в чл. 14, ал. 2 

от ЗВОПС, според който вътрешният одит в общините се осъществява най-малко от 

двама вътрешни одитори, включително ръководителя на вътрешния одит. Съгласно чл. 

19, ал. 1 от ЗВОПС, вътрешните одитори се назначават от ръководителя на организацията 

по трудово или служебно правоотношение. Специфичните изисквания към тях са 

регламентирани в чл. 19, ал. 2, т.т. 1 - 4, като най-важното от тях е да притежават 

сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите 

след успешно положен изпит, или да притежават валиден международно признат 

сертификат за вътрешен одитор. 

Звено за вътрешен одит в общинската администрация на Община Елена е съществувало 

до 2010 г., когато с промени в ЗВОПС долната граница на размера на бюджета, 

определящ задължението за изграждане на такова звено, е увеличен от 5 млн. лв. на 10 

млн. лв. С нарастването на бюджета на общината през следващите години, обаче, това 

задължение възниква отново. Поради липса на организационна и финансова готовност за 

това, през 2018 г. такова звено не бе изградено, но по-нататъшно отлагане би довело до 

санкции. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2016 / 679, чл. 12, ал. 

2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и § 10, ал. 2 от Наредбата за прилагане на 

Класификатора на длъжностите в администрацията, Общински съвет Елена: 

1. Отменя свое Решение № 16 / 28.01.2016 г. 

2. Приема структура на общинската администрация и дейностите към нея, в сила от 1 

януари 2019 г., съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящето решение. 

 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


