О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г Р. С Е П Т Е М В Р И
Р Е Ш Е Н И Е
№ 857
Взето с протокол № 44 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Септември,
проведено на 22.07.2022 год.
ОТНОСНО: Изменение в структура приета с Решение №1074 от 30.10.2018г.,
променена с Решение № 1163 от 27.02.2019г., Решение № 48 от 30.01.2020г., Решение
№ 475 от 26.02.2021г., Решение № 572 от 29.07.2021г., Решение № 723 от 30.12.2021г. и
Решение № 735 от 27.01.2022г.
Общински съвет Септември, след като се запозна с предложението на
Кмета на Общината, и след станалите разисквания, като взе предвид че с Писмо рег. №
1000-327/08.07.2022 г. при община Септември от кмета на кметство Ветрен дол, който
нарежда на Директора на Дирекция „Архитектура и териториално устройство,
икономика и опазване на околна среда“ при община Септември, да извърши определени
действия свързани с Решение № 830/27.05.2022 г. на Общински съвет Септември, с което
се делегираха права на кмета на Ветрен дол да предприеме съответните действия относно
общото събрание на населението, касаещо подземни ресурси от всякакъв вид в
землището на с. Ветрен дол, и в частност местността „Бялата чука“ (Голака), и предвид
обстоятелството, че няма назначен служител на тази длъжност, без да се променя
числеността на структурата на кметство Ветрен дол, което е част от общинската
структура, е необходимо функциите на АПОН и младши специалист отдел „МПСК“ да
се осъвместят от един служител, както е в повечето кметства в община Септември и
свободния щат, който остава да се заеме от експерт в помощ на кмета на с. Ветрен дол,
притежаващ необходимото образование, умения и опит за изготвяне на анализ на
природните дадености и културно-историческо наследство на с. Ветрен дол, придружен
със съответната доказателствена документация, който да съдържа следната информация:
европейски статут на селище Ветрен дол, статут на курортно селище на с. Ветрен дол,
характеристика на минералните извори в селището, характеристика на съчетанието на
природните особености на района, предпоставки за лечебен туризъм, възможности за
отглеждане на специфични земеделски култури, съобразено с климатичните условия,
местно биологично разнообразие на растителните видове, птици, влечуги и други диви
животни и лечебни растения, част от които са под закрилата на един или повече
нормативни актове, културно-историческо и археологическо наследство в землището на
с. Ветрен дол, който да има придобита ОКС „Бакалавър“ или по-висока по някоя от
следните специалности „Икономика на туризма“, „География и проучване на природни
ресурси“, „Регионално развитие и политика“.
както и на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
Р Е Ш И:
1. Общински съвет одобрява предложеното изменение и допълнение в
структура приета с Решение №1074 от 30.10.2018г., променена с Решение № 1163 от
27.02.2019 г., Решение № 48 от 30.01.2020г., Решение № 475 от 26.02.2021г., Решение №

572 от 29.07.2021г., Решение № 723 от 30.12.2021г. и Решение № 735 от 27.01.2022г.,
както следва:
- Функциите на АПОН и младши специалист „МПСК“ утвърдена за кметство
Ветрен дол да се осъвместят от един служител, както е в повечето кметства в община
Септември;
Длъжността младши специалист „МПСК“ в дейност 122 „Общинска
администрация дофинансиране на делегирани от държавата дейности със собствени
приходи”, се трансформира в „Експерт за изготвяне на анализи“, който да бъде в помощ
на кмета на с. Ветрен дол
- За длъжността „Експерт за изготвяне на анализи“, служителят следва да
притежава необходимото образование, умения и опит за изготвяне на анализ на
природните дадености и културно-историческо наследство на с. Ветрен дол, придружен
със съответната доказателствена документация, който да съдържа следната информация:
европейски статут на селище Ветрен дол, статут на курортно селище на с. Ветрен дол,
характеристика на минералните извори в селището, характеристика на съчетанието на
природните особености на района, предпоставки за лечебен туризъм, възможности за
отглеждане на специфични земеделски култури, съобразено с климатичните условия,
местно биологично разнообразие на растителните видове, птици, влечуги и други диви
животни и лечебни растения, част от които са под закрилата на един или повече
нормативни актове, културно-историческо и археологическо наследство в землището на
с. Ветрен дол;
- Минимално необходими изисквания за длъжността „Експерт за изготвяне на
анализи“ - придобита ОКС „Бакалавър“ или по-висока степен по някоя от следните
специалности „Икономика на туризма“, „География и проучване на природни ресурси“,
„Регионално развитие и политика“.

Общ брой общински съветници
Присъствали:
Гласували:
"За":
"Против":
"Въздържали се":

КИРИЛ ТОДОРИН
Председател на ОбС-Септември

21
19
19
12
0
7

