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ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

ОТ 

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МИТКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

 

ОТНОСНО: Промяна в числеността на общинска администрация в „Местни дейности” при 

Община Първомай, и промяна в структурата на дейност Общинска администрация в 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. 

В последствие са извършени промени, като с Решение № 103, прието на 30.09.2020 г. по 

Протокол № 12 на Общински съвет гр. Първомай е изменена и допълнена числеността на 

местните дейности, както следва: 

Одобрява следните промени в числеността на местните дейности при Община 

Първомай:    

     1. Дейност 759 Други дейности по културата - включена в числеността на поделение 

„Образование и култура” - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити  при община 

Първомай  -  1 бройка ; 

       2.  Дейност 898  Други дейности по икономиката – 14 бройки; 

С Решение № 273 прието на 31.03.2022г. по Протокол №31, на Общински съвет гр. Първомай е  

изменена и допълнена числеността на местните дейности, както следва: 

  1.     Дейност  623  в Чистота  числеността се  намаля  общо с 4 бр.; 

  2.  Дейност 621 Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазването на 

околната среда се  увеличава  с 4 бр. 

 

     Във връзка със закупуването специализирана техника в дейност Чистота  е необходимо да 

бъде разкрита нова щатна бройка, като числеността в Дейност 623 - Чистота се увеличава  общо 

с 1 бр.. 

 

        За постигане на оптимално разпределение  и  по-ефективна организация на работа на 

звено „Правно обслужване” и звено „Местни данъци и такси”, без да се променя числеността, 

предлагам следните изменения: съгласно Приложение №1 и Приложение №2, а именно така 

съществуващите звена да бъдат преобразувани в отдели. 
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.2, във връзка с ал.1, т.2 и т.23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл.122, ал.2 от Закона за публичните 

финанси и чл. 96, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Oбщински съвет на 

община Първомай /приет с Решение  № 8 на Общинския съвет на Община Първомай, на 

19.12.2019г. по протокол №3/, предлагам Общински съвет на община Първомай да приеме 

следното  

 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

1.Одобрява промяна на  структура на делегираната от държавата дейност 122 Общинска 

администрация – община Първомай, съгласно Приложение №1, неразделна част към 

решението - 78 щатни бройки. 

      2.Одобрява промяна в числеността на „Местни дейности”, одобрени с Решение №20, 

прието на 30.01.2020г. по Протокол  №4 на ОбС Първомай, като структурата в останалата част 

остава непроменена. Промените са както следва: 

      

   -  Дейност 623 Чистота –  от 63 бройки става  64 бройки; 

  

     3.Одобрява численост и структура на дейност 122 Общинска администрация – община 

Първомай дофинансирана с приходи от общински характер, съгласно Приложение 2 

неразделна част към решението – 16 щатни бройки. 

 

         4.Възлага на Кмета на Община Първомай да отрази настъпилите промени и утвърди 

длъжностните разписания  на местните дейности,  съгласно настоящото решение. 

  

Мотиви: Oптимизиране 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. 

   

Приложения:  

1.Приложение 1 

2.Приложение 2 

  

НИКОЛАЙ  МИТКОВ 

Кмет на община Първомай 

 

 



                   

                                           Приложение №1 
  

 

СТРУКТУРА И ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА В ДЕЙНОСТ 122 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

ДЕЛЕГИРАНА ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТ 

 

 

№  
Структурни звена, длъжности  Численост  

I Изборни и кметски длъжности, кметски наместници — в т, ч.:  19 

1  Кмет на Община Първомай  1  

2  Заместник-кмет на Община Първомай  2 

3  Кмет на кметство  13 

4  Кметски наместници  3 

II Секретар на Община Първомай  1 

III Финансов контрольор  1  

IV Звено за вътрешен одит  2  

V Главен архитект 1  

VI Секретар на МКБППМН 1 

VII Сътрудник на кмета 1 

VIII Гражданска защита и ОМП   1  

IX Обща администрация в т. ч.:  28 

1  Дирекция ,, Финанси,административно и правно обслужване  " в т.ч.:  28 

1.1  Директор на дирекция  1  

1.2  Отдел „Финанси, счетоводство, бюджет  и човешки ресурси"  8 

1.3  Отдел „Административно обслужване"  16 

1.4 Отдел” Правно обслужване” 3 

X   Специализирана администрация 23 

         1       

1  
Дирекция ,, Общинска собственост,устройство на територията, прогр.и проекти”  

в т.ч.: 

23 

1.1  Директор на дирекция  1  

1.2  Отдел „Общинска собственост,транспорт, земеделие  и гори"  3 

1.3  Отдел „ Програми, проекти и екология"  4 

1.4  Звено „Регулация , кадастър, ТУГА и АСК”  8 

1.5  Отдел „Местни данъци и такси” 3 

1.6  Звено „Гражданска регистрация и информационно обслужване” 4 

 Всичко : I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IХ+X 78  



Приложение №2 

 

СТРУКТУРА И ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА В ДЕЙНОСТ 122 ОБЩИНСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ДОФИНАНСИРАНА С МЕСТНИ 

ПРИХОДИ 

 

 

I Служител по сигурност на информацията  1 

II Обща администрация в т. ч.:  10 

1  Дирекция ,, Финанси,административно и правно обслужване  " в т.ч.: 10 

1.1  Отдел „Финанси, счетоводство, бюджет  и човешки ресурси" 4 

1.2  Отдел „Административно обслужване"  4 

1.3 Звено за обслужване на Общински съвет 1 

1.4 Отдел” Правно обслужване” 1 

III   Специализирана администрация 5 

         1       

1  
Дирекция ,, Общинска собственост,устройство на територията, прогр.и проекти”  

в т.ч.: 

5 

1.1  Отдел „Общинска собственост,транспорт, земеделие  и гори"  2 

1.2  Отдел „ Програми, проекти и екология" 1 

1.3  Отдел „Местни данъци и такси”  2 

 Всичко : I+II +III 16  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


