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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
ОТ ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
Относно: Одобряване на обща численост и структура на Общинска
администрация, считано от 01.01.2020 година

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл.21,ал1,т.2 от ЗМСМА Общински съвет одобрява общата
численост и структурата на общинска администрация в общината.
С настоящото предложение за решение предлагаме Общински съветгр.Чирпан да одобри структура на общинска администрация, чрез която се цели
по-добра и по-ефективна координация между служителите в отделните структурни
звена.Предлагаме да бъде одобрена численост на персонала в дейност „Общинска
администрация” -93 щатни бройки, като се предвижда възнагражденията на 73
щатни бройки да се финансират изцяло със средства от държавния бюджет, а
възнагражденията на 20 щатни бройки да се финансират с приходи за местни
дейности.От 01.01.2020 г. предлагаме в местна дейност „Други дейности по
икономиката” да
няма щатна численост и числеността в местна дейност
„Др.дейности по вътр.сигурност” да бъде намалена.

Предвид изложеното по-горе, предлагам на Общински съвет –гр.Чирпан да
приеме следното
РЕШЕНИЕ
1. На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА Общински съвет-гр.Чирпан,
одобрява, считано от 01.01.2020 г., структурата на общинска администрация с
обща численост на персонала -93 щатни бройки, съгласно Приложение № 1,
неразделна част от настоящото решение.
2. На основание чл.21, ал.1, т.2 и т.23 от ЗМСМА Общински съветгр.Чирпан, одобрява, считано от 01.01.2020 г, численост на персонала в дейност

„Общинска администрация” и в дейностите към общинска администрация , както
следва :

дейност
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Общинска администрация
Детски ясли,детски кухни и
яслени групи в детска градина
Здравен кабинет в детски
градини и училища
Др.дейности по
здравеопазването
Домашен социален патронаж
Центрове за обществена
подкрепа
Център за настаняване от
семеен тип
Клубове на пенсионера и
инвалида
Др.дейности по културата
Др.дейности по икономиката
Др.дейности по вътр.сигурностзвено за самоохрана
Спортни бази за спорт за всички
Осветление на улици и площади
ОМП,поддържане на запаси и
мощности/численост на
денонощни оперативни
дежурни/

Численост
финансирана
със средства
за делегирани
от държавата
дейности

Дофинансирана
численост в
делегирани от
държавата дейности

73

20

Численост в местни
дейности

24
8

2
23
12
12
3
3
0
23
2
4
5

3. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет-гр.Чирпан
одобрява, считано от 01.01.2020 г, численост на персонала в дейностите към
второстепенните разпоредители с бюджет към Община Чирпан/ без общинските
училища, прилагащи системата на делегиран бюджет/ , както следва :
Второстепенни разпоредители с
бюджет

1.4

Дейност „Образование”включваща дейностите от
функция „Образование”,
неприлагащи системата на
делегирани бюджети
в т. ч.
Детски градини
Столове
Център за подкрепа за
личностно развитие
Др.дейности по образованието

2

Исторически музей -гр.Чирпан

1

1.1
1.2
1.3

Численост
финансирана
със средства
за делегирани
от държавата
дейности

Дофинансирана
численост в
делегирани от
държавата дейности

Численост в местни
дейности

78
10
7
9
4,5

3
4

Къща музей „Пейо К.Яворов”
гр.Чирпан
ОП Чистота

ВНОСИТЕЛ:
ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
Съгласувал:
Иванка Иванова –Юрисконсулт

3,5
20

