ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ДОБРИЧ


Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А

от Йордан Йорданов
Кмет на Община град Добрич

ОТНОСНО: Одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация 

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Съобразно разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в компетенциите на Общинския съвет е да одобри по предложение на кмета на общината общата численост и структурата на общинската администрация.
Законът за администрацията регламентира основните изисквания към структурата на администрацията. Тя се разделя на обща и специализирана, като първата осигурява технически функционирането на администрацията, а специализираната е огледален образ на правомощията на органа на власт, т.е. тя осигурява подпомагането му при изпълнение на неговата специална компетентност.
Предложената на вашето внимание структура, като брой заместник-кметове и ресори, не се различава от тази, одобрена в предходния мандат. Тя е съобразена с изискванията на Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията и доказа, че е работеща, с правилно структуриране на административните звена в дирекции и отдели, съобразно функциите на общината, но към настоящия момент с недостатъчен административен капацитет в някои направления, поради увеличен обем задължения или нововъзникнали такива, водещо до липсата на оптимална организация и постигане в максимална степен на поставените цели в звената. 
В този смисъл предлагам общата численост на персонала на общинската администрация да бъде увеличена с 5 (пет) щатни бройки и от 155 да стане 160 щатни бройки. Същите ще бъдат разпределени в:
* Дирекция „Инфраструктура и околна среда“ – 1 щ. бр. за обезпечаване контролната дейност по изпълнение на обекти, залегнали в строителната програма на общината за планов период 2019-2023 г.;
* Дирекция „Бюджет и финанси“ – 1 щ. бр. за счетоводно обслужване на детските градини, преминали на делегиран бюджет от м.г.;
* Дирекция "Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки", отдел "Икономическо развитие и европейски фондове" – 1 щ. бр. за поддържане на модул „Профил на купувача“ в съответните информационни системи;
* Дирекция "Административно-правно, информационно и техническо обслужване", Отдел "Център за услуги и информация" – 1 щ. бр. за административно обслужване на гражданите по услугите предоставяни от дирекция "Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки";
* Дирекция „Общинска собственост“ – 1 щ. бр. за провеждане на процедури по отчуждаване на имоти в полза на общината.

Предвид на горепосоченото, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното 
ПРОЕКТ!
Р Е Ш Е Н И Е:

1. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация одобрява общата численост и структурата на общинска администрация, съгласно Приложения № 1.
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно закона действия.


Вносител:


Йордан Йорданов
Кмет на Община град Добрич

















