СЛУЖЕБЕН ВЕСТНИК
ДИМИТРОВГРАД
ГОДИНА II – № 9

ДИМИТРОВГРАД, 23.03.2018
СТРАНИЦА 1
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На основание член 47. алинея 6. от Закона за местно самоуправление („Сл. вестник на
РС“, № 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), член 81. от Статута на община
Димитровград („Сл. вестник на град Ниш“, № 28/14 – ревизиран текст, 72/15 и 156/16 и „Сл.
вестник Димитровград“, № 7/18) и член 13. от Решението за Общински изпълнителен съвет
Димитровград („Сл. вестник на град Ниш“, № 79/08, 117/12, 17/13, 29/15 и 71/15), Общински
изпълнителен съвет Димитровград, на сесията проведена на 22.03.2018 година, прие
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА НА ОБЩИНСКИЯ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД
Член 1.
В Правилника на Общинския изпълнителен съвет Димитровград № 06-48/0-III/29 от
24.09.2009 год. член 60. се променя и гласи:
„Член 60.
Общинският изпълнителен съвет освобождава от длъжност и назначава началника на
Общинското управление и заместник началника на Общинското управление.
Член 2.
Член 61. се променя и гласи:
„Член 61.
Началникът на Общинското управление се назначава чрез конкурс, който обявява
Общинският изпълнителен съвет.
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Преди обявяване на конкурса Общинският изпълнителен съвет образува конкурсна
комисия, която провежда изборната процедура съгласно закона.
След окончаване на изборната процедура конкурсната комисия съчинява списък от наймного трима кандидати, които имат най-добри резултати и отговарят на мерките, предвидени за
избор и доставя го до Общинския изпълнителен съвет.
В случай, че конкурсната комисия установява, че нито един от кандидатите не отговаря
на изискванията предвидени за избора, на Общинския изпълнителен съвет не може да бъде
предложен нито един кандидат за назначаване за началник на Общинското управление.”
Член 3.
Член 62. се променя и гласи:
„Член 62.
Общинският изпълнителен съвет взема решение за избор на кандидат в рамките на 15
дена от деня на получаване на списъка с кандидатите.
Общинският изпълнителен съвет не е длъжен да направи избора на кандидатите от
листата за избор, но е длъжен да писмено да уведоми за причините всичките участници в
конкурса, както да обяви в официалния сайт на местното самоуправление.
В случай, че на Общинския изпълнителен съвет не се предложи нито един кандидат за
назначаване на началник на Общинското управление и Общинският изпълнителен съвет не
назначи нито един от предложениете кандидати, провежда се конкурс,”
Член 4.
Член 63. се променя и гласи:
„Член 63.
Срещу решението, взето от страна на Общинския изпълнителен съвет за назначаване
на позицията жалба не се допуска, но може да се адвижи управителн спор.
Служителят взема позиция началник на Общинското управление в деня на вземане на
решение за назначаване на позицията.
Назначеният служител може след изтичането на времето, за което е назначен, ще бъде
отново назначен на същата позиция без конкурс.”
Член 5.
Член 64. се променя и гласи:
„Член 64.
На служителя прекратява работата на позиция началник на Общинското управление
поради причини, предвидени в закона.
Прекратяването на работата на позиция се определя чрез решение, взето от страна на
Общински изпълнителен съвет, в рамките на осем дена от деня на появяване на причините,
поради които работата на позиция прекратява.
Решението съдържа пояснение с причини, поради които работата на позиция
прекратява и деня в който прекратява.
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Срещу решението не се допуска жалба, но може да се задвижи управителен спор.“
Член 6.
Член 65. се променя и гласи:
„Член 65.
В случай, че не е назначен началник на Общинското управление, както и негов
заместник, до назначаване на началник на Общинското управление, както и когато началникът
на Общинското управление не може да изпълнява длъжностите си повече от 30 дена,
Общинският изпълнителен съвет може да назначи изпълнител на длъжностите на позицията,
който ще изпълнява работата на началника на Общинското управление, най-много три месеца,
без провеждане на конкурс.
Статусът на изпълнител на длъжности може да се продължи най-много още три месеца
в случай, че конкурсът не се завърши с назначаване на началник на Общинското управление.
След изтичането на срока от ал 1. и 2. от този член, назначеният служител се връща на
работното място, където е работил преди назначаването.”
Член 7.
Член 68. алинея 1. се променя и гласи:
„Член 68.
Общите актове, които приема Общинският изпълнителен съвет се публикуват в “Сл.
вестник Димитровград”.
Член 8.
Решението влиза в сила на осмия ден от деня на публикуване в „Сл. вестник
Димитровград“.
№ 06-31/18-15/96-5
В Димитровград, 22.03.2018 година
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