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ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД ПЪРВОМАЙ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ОТ 

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МИТКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение в числеността на местните дейности при Община 
Първомай, одобрени с Решение № 20, прието на 30.01.2020г. по Протокол № 4 на ОбС 
Първомай. 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Сегашната структура на Общинска администрация в Община Първомай и числеността 
на дейностите при община Първомай са одобрени с Решение № 20, прието на 30.01.2020г. по 
Протокол  №4 на ОбС Първомай. 

Съобразно цитираното решение общинската администрация е структурирана в 1 
Дирекция и 2 Отдела – обща администрация и 1 Дирекция и 2 Отдела – специализирана 
администрация при обща численост на общинската администрация в размер на 94 щатни 
бройки, в това число 78 като делегирана от държавата дейност и 16 дофинансирани с местни 
приходи. 

Предлагам следните промени в числеността на местните дейности при Община 
Първомай:   

Дейност 759 Други дейности по културата - включена в числеността на поделение 
„Образование и култура” - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити при община 
Първомай да се регламентира 1 бройка ; 

Дейност 898  Други дейности по икономиката – числеността да се увеличи с 1 бройка; 

Съобразно подробно  изложените мотиви и на основание чл.21, ал.1, т. 2 и т.23 от 
ЗМСМА, във връзка с чл.122, ал.2 от Закона за публичните финанси, предлагам Общински 
съвет гр. Първомай да приеме следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

1. Одобрява   численост  на следните местни дейности при община Първомай, както следва: 

- Дейност 759 Други дейности по културата – 1 бройка
- Дейност 898 Други дейности по икономиката - 14 бройки; 



2. Възлага на Кмета на Община Първомай да отрази настъпилите промени и утвърди 
длъжностните разписания  на местните дейности,  съгласно настоящото решение. 

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл. 21, ал.2 във връзка с ал.1, т.2 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.96, ал1 от Правилник за 
организацията и дейността на Oбщинския съвет на община Първомай. 
Фактическо основание:оптимизиране на структурата с цел по-добра ефективност и ефикасност 
на работата, експедитивност при възложени конкретни задачи и изискването да се отговори в 
максимално кратки срокове на очакванията на гражданите. 

НИКОЛАЙ  МИТКОВ 
Кмет на община Първомай 


