ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО
РЕШЕНИЕ
№ 50
Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 29.01.2020 г. с
Протокол №5
ОТНОСНО: Приемане на нова структура на Общинска администрация
Николаево и промяна на финансираната численост на персонала в някои бюджетни
дейности.
Мотиви:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и започналия мандат 2019 – 2023 година, предлагам на Вашето
внимание новата структура на Общинска администрация Николаево. При нейното
обсъждане и разработване се е имало предвид спазването на разпоредбите на редица
закони като: Закона за администрацията, Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Закона за публичните финанси, Закона за държавния
служител, Закона за административно – териториалното устройство, Закона за
финансовото управление и контрол в публичния сектор и Закона за вътрешния одит в
публичния сектор.
В структурата на Общинска администрация е предвидено, че при
осъществяването на дейността си, Кметът на общината се подпомага от 2-ма заместник
кметове. Определените им функции са следните:
1. Заместник кмет „Административно и техническо обслужване”
2. Заместник кмет „Финанси и общински дейности”
Предвижда се запазване на административната длъжност Секретар на община,
която отговаря като цяло за организирането дейността на общинската администрация,
съобразно Устройствения й правилник и чл. 12, ал. 8 от Наредба за прилагане на
Класификатора на длъжностите в администрацията, и под чието пряко ръководство и
контрол са следните вътрешни структури:
- Дирекция „.Административно, информационно и техническо обслужване”.
Спецификите на новата структура са следните:
1. Увеличен е броят на заместник кметовете от 1 на 2-ма, като са определени и
новите им функции. Големият обем и разнородна дейност във функциите на Общинска
администрация и необходимостта от осъществяване на пряк контрол от страна на
ръководството на Община Николаево по отношение на дейностите, обуслови
формирането на още един ресор на Заместник кмет на общината.
2. Главният архитект на общината е на директно подчинение на Кмета на
общината.
3. Запазен е броят на Дирекциите - 3.
На този фон определено считам, че предложената ви структура ще бъде поефективна в процеса на управление на административните процеси. Увеличението на
щата е с 1 бройка, а именно от 31 щатни бройки на 32 щатни бройки.
Финансирането на тази 1 щатна бройка ще бъде от икономии – незаети 4 щатни
бройки.
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Извършената промяна е отразена в Приложение № 1 - структура на общинската
администрация и органограма. В тях е отразена и новата координация с общинската
администрация, с оглед на предложената ви нова структура.
До това виждане се стигна като се взеха под внимание различни фактори:
наличие на свободни щатни бройки, освободени бройки, поради пенсиониране на
персонал, създаване на нова организация на работа в общинската администрация.
В тази връзка, на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и чл. 45, ал. 1, т. 2, б.
„а” от Закона за публичните финанси, Общински съвет - Николаево
Р Е Ш И:
1.Одобрява структурата на Общинската администрация, съгласно Приложение
№ 1 - структура на общинската администрация в община Николаево, в сила от
01.02.2020 г., с численост 32 щатни бройки.
2.Финансирането на разходите за персонала на общинската администрация от 32
щатни бройки да се извършва за сметка на субсидията от държавния бюджет за разходи
за делегирани от държавата и за местни дейности - „Общинска администрация”.
Приложение № 1

Структура на общинска администрация
Общинска администрация – общ брой 32 щатни бройки.
А. Изборни длъжности: 4
Кмет на община – 1
Кметове на кметства – 3
Б. Администрация на общината – обща численост 26 щатни бройки и заместниккметове – 2 бройки
Б1. Длъжности пряко подчинени на кмета на общината – 3,5 щатни бройки
1. Заместник кмет - 2
2. Секретар на община - 1
3. Главен архитект - 0,5

Б2. Дирекции:
Обща администрация - 8,5 бройки.
- Дирекция „Административно информационно и техническо обслужване” 8,5 бройки
Специализирана администрация - 16 бройки.
- Дирекция „Общински дейности и устройство на територията” - 8 щатни
бройки.
- Дирекция „Финансово-счетоводни дейности и местни приходи” - 8 щатни
бройки.
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Легенда:

функционална йерархическа зависимост
административно йерархическа зависимост
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Име, презиме, фамилия

Гласувал

Ахмед Смаилов Мерджанов
Асен Александров Асенов
Захари Колев Захариев
Иван Атанасов Иванов
Иван Минчев Кънев
Косьо Христов Косев
Кремена Петрова Костова
Мюмюн Мюмюн Джелил
Румяна Димитрова Чергеланова
Станчо Неделчев Кисьов
Стефан Светлев Атанасов
Юсеин Юсеинов Юсменов
Христо Нейков Христов
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„против”

„въздържал се”

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които „за“-13, „против” - няма,
„въздържали се” - няма

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
/ Юсеин Юсменов /
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