ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–ЕЛИН ПЕЛИН
П Р О Т О К О Л № 12
от редовно заседание на Общински съвет-Елин Пелин, проведено на 25.04.2016 година

Р Е Ш Е Н И Е № 158
На основание чл.21, ал.1, т.2, т.6 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.96 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл.15, ал.2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, Глава втора от Закона за
администрацията, във връзка с Предложение вх.№ОА-8364(2)/08.04.2016г. от Кмета на Община
Елин Пелин – г-н Ивайло Симеонов и Информация с вх.№ОА-8364(3)/11.04.2016г. от г-н
Р.Орловски - ИД Кмет на Община Елин Пелин (съгласно Заповед №278/08.04.2016г. на Кмета на Община
Елин Пелин), във връзка със становище на постоянната комисия по „Законност, сигурност,
обществен ред, граждански права и транспорт“ и предложение на постоянната комисия по
„Финанси, бюджет и програми за развитие“ и след станалите разисквания, Общински съвет-Елин
Пелин

РЕШИ:
1. Увеличава числеността на персонала в структурата на Община Елин Пелин за
делегирана от държавата дейност „Общинска администрация“ с единадесет бройки от 74.5
(седемдесет и четири цяло и пет десети) на 85.5 (осемдесет и пет цяло и пет десети) щатни
длъжности в общата численост на администрацията.
2. Средствата за издръжка на длъжностите за периода от 01.06.2016г. до 31.12.2016г. да
бъдат осигурени от функция 1 Общи държавни служби, група 1 Изпълнителни и законодателни
органи, дейност 122 Общинска администрация – Местни дейности, от § 10-20 /Разходи за външни
услуги/ в § 01-01 /Заплати по трудови правоотношения/ и § 05-00 /Осигуровки работодател/.
3. Одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в Община
Елин Пелин, както следва:
І. ПОЛИТИЧЕСКИ КАБИНЕТ:
1. Кмет на Община
2. Заместник кмет
3. Заместник кмет
4. Заместник кмет
5. Кметове на населени места
6. Кметски наместници
ІІ. АДМИНИСТРАЦИЯ:
Структури и длъжности на пряко подчинение на Кмета на Общината:
1. Сектор „Вътрешен одит“
2. Финансов контрольор
3. Главен архитект на община
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Секретар на община
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ:
1. Звено за административно обслужване на ОбС
2. Дирекция „Правно и административно обслужване“
3. Дирекция „Финансово стопански дейности“
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ:
1. Отдел „Устройство на територията и контрол на строителството“
2. Отдел „Инвестиции, строителство и екология“
3. Отдел „Европейски политики, програми и проекти“
4. Отдел „Образование, хуманитарни и социални дейности“
5. Отдел „Общинска собственост, транспорт и комуникации“
Технически сътрудници на кметства
Счетоводители на кметства
4. Възлага на Кмета на Общината да изработи и утвърди нов устройствен правилник на
Община Елин Пелин и да приведе длъжностното разписание на администрацията в съответствие
с утвърдената структура.

Председател на ОбС-Елин Пелин:

/Н.Плещов/
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