ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИОБЛАСТ РУСЕ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
тел. 0895/567 503, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
№ 39
взето на заседание на Общински съвет – Две могили
с Протокол № 3/20.12.2019 г.
По деветнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на
основание чл. 15, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5, чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2 във
връзка с чл. 27, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 4 и чл. 5 от Закона за администрацията, чл. 3, ал. 2, т.
18 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общински съвет и
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и
Докладна записка с вх. № 397 от 09.12.2019 г. след проведено поименно
гласуване с 9 (девет) гласа „За”, 2 (два) гласа „Против” и 2 (два) гласа
„Въздържал се”,

Р Е Ш И:
1. Одобрява структурата и числеността на Общинска администрация Две могили,
съгласно Приложение № 1, неразделна част от решението, както следва:
1.1. Общинска администрация
63,5 щ. бр.
1.1.1. В т.ч. с държавни приходи
40 щ. бр.
1.1.2. Дофинансиране с общински приходи
23,5 щ. бр.,
разпределени, както следва:
1.2. Кмет на община
1 щ.бр.
1.3. Кметове на кметства
6 щ. бр.
1.4. Кметски наместници
5 щ. бр.
1.5. Заместник-кметове
2 щ. бр.
1.6. Секретар
1 щ. бр.
1.7. Главен архитект
0.5 щ.бр.
1.8. Финансов контрольор
1 щ. бр.
1.9. Служител по сигурността на информацията, отбранителномобилизационна подготовка и екология
1 щ. бр.
1.10. Дирекция „Административноправно и информационно обслужване” –
13 щ. бр. в това число директор:
1.10.1 Експерт и специалист ГРАО
3 щ.бр.
1.10.2. Гл. юрисконсулт и секретар на МКБППМН
1 щ. бр.
1.10.3. Системен администратор
1 щ. бр.
1.10.4. Експерт по сигурността на информационни и комуникационни технологии
1 щ. бр.

1.10.5. Експерт „Логистика, транспорт и стопански дейности“
1 щ. бр.
1.10.6. Експерт „Култура, вероизповедания, връзки с обществеността, туризъм и
защита на потребителите“
1 щ. бр.
1.10.7. Експерт „Човешки ресурси“
1 щ. бр.
1.10.8. Специалисти „Административно обслужване, деловодство и архив“ 2 щ. бр.
1.10.9. Домакин
1 щ. бр.
1.11. Дирекция „Регионално развитие” –
12 щ. б р., в
това число директор на дирекция и:
1.11.1 отдел „Устройство на територията и строителство” – 4 щ.бр., в т.ч. началник
на отдел;
1.11.2 отдел „Общинска собственост и регионално развитие” – 4 щ. бр., в т.ч.
началник на отдел;
1.11.3 Експерт и специалист „Социални дейности и здравеопазване”
2 щ. бр.;
1.11.4 Експерт „Образование, спорт и интеграция на малцинствата”
1 щ. бр.
1.12. Дирекция „Финанси и местни данъци и такси” –
11
щ.
бр., в това число директор на дирекция и
1.12.1. Отдел „Финансово-стопански дейности и бюджет”,
6 щ. бр.,
вкл. началник-отдел, той и гл. счетоводител;
1.12.2. Отдел „Местни данъци и такси”,
4 щ. бр.,
вкл. началник-отдел;
1.13. Специалисти в кметства
9 щ.бр.
1.14. Експерт „Експертно и административно-техническо осигуряване на
Общински съвет“
1 щ. бр.
Всичко численост:
63,5 щ.бр.
2. Отменя досегашната структура на общинска администрация, одобрена с Решение
№ 426 по Протокол № 21 от 21.12.2016 г., изм. с решение № 556 по Протокол № 27 от
23.06.2017 г., изм. с Решение № 679 по Протокол № 33 от 22.12.2017 г., изм. с Решение №
879 по Протокол № 44 от 30.11.2018 г., считано от 28.10.2019 г., изм. с Решение № 13 по
Протокол № 2 от 29.11.2019 г.
3. Решението влиза в сила от 01.01.2020 г.
4. Възлага на кмета на общината да организира изпълнението на решението.
Приложение: Приложение № 1 структура на общинска администрация Две
могили.
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