
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

РЕШЕНИЕ

№377

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №61 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА

09.03.2007г .  В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ
СЪВЕТ

ОТНОСНО: Увеличаване числеността на персонала в дейност
"Общинска администрация” Сопот

Общинският съвет, след като се запозна с Докладната записка с
вх.№8/06.02.07г. от Веселин Личев - Кмет на Община Сопот,
становището на ПК “Административно правни въпроси” и след
станалите разисквания

РЕШИ:

На основание Закона за държавния бюджет на Република България за
2007г.Решение №926 от 29.12.2006 г. на Министерски съвет, считано
увеличава числеността за делегираните от държавата дейност "Общинска
администрация" Сопот с 3 щатни
бройки, в резултат на закриване на дейност "Контролни държавни и общински
органи".

1. Общински съвет - Сопот закрива структурно звено и числеността на
персонала в дейност 111 - "Контролни държавни и общински органи" с 1,5
щатни бройки - държавни дейности и 1,5 щатни бройки - местни дейности,
считано от 01.01.2007 г.

2. Общински съвет - Сопот увеличава числеността на персоната с 3
щатни бройки във функция "Общи държавни служби", група "Изпълнителни и
законодателни органи", дейност 122 " Общинска администрация" - Община
Сопот за делегирани от държавата дейности.

3. В делегирана от държавата дейност "Общинска администрация"
приема численост на персонала от 39,5 бр. държавни дейности и 6,5 бр.
местни дейности, СрБЗ от 01. 01. 2007 г. -431,11лв. и СрБЗ от 01.07.2007 г.-
474,23 лв.

4. Преименува отдел "Финансово - счетоводен" в отдел "Финансово -
счетоводен и данъци" и увеличава числеността на персонала с З щатни бройки.



5.Общински съвет  Сопот приема структурата на Общинска
администрация съгласно Приложение №1

6. Въз основа на приетата структура Кмета на Община Сопот да
утвърди Длъжностно разписание и да приведе персонала в съответствие с него,
считано от 01.01.2007 г.

Общ брой Общински съветници – 17
Присъствали - 17
Гласували     - 17
“За”             - 16
“Против”   - няма
“Въздържал се” - 1

Председател на Общ.С.:………………..
    /Хр.Цолев/

Зам.председател на Об.С…………….
         /Г.Шльомская/

Зам.председател на Об.С……………...
           /К.Цветков/

Вярно с оригинала:
/печат/


