ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ
3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.„Георги Димитров“ № 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11,
www.brusartsi.com, e-mail: zbg@abv.bg, CvetelinaBorislavova@gmail.com

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 3
от заседанието на 08.12.2011 г.
по точка 4 от дневния ред
Относно: Предложение за промяна в числеността и организационната структура
на общинска администрация и местните дейности считано от
01.01.2012г.
РЕШЕНИЕ № 10
Общински съвет Брусарци на основание чл.
връзка с писмо с Изх. № ФО-59/18.11.2011г.
одобрява структура за управление на общинска
територията на общината и местните дейности,
следва:

21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и във
на Министъра на финансите
администрация, кметствата на
считано от 01.01.2012г., както

І. Общинска администрация и кметства
А. Кабинет на кмета
 Кмет община
 Зам. Кмет – 2 щ. бр.
 Кметове на кметства – 4 щ. бр.
 Кметски наместници – 3 щ. бр.
 Секретар
 Служител по сигурността на информацията
Б. Обща администрация
 Дирекция „Административно информационно обслужване и финансово
стопански дейности” – 9 щ. бр.
В. Специализирана администрация
 Дирекция „Общинска техническа служба, икономическа политика и
хуманитарни дейности” – 7 щ. бр.
Г. Други /специалисти в кметства/ - 4 щ. бр. в т.ч.
 Кметство Василовци – 1
 Кметство Дондуково – 1
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 Кметство Крива бара – 1
 Кметство Смирненски – 1
……………………………………………………………………………………..
ОБЩО 32 ЩАТНИ БРОЙКИ

ІІ. Местни дейности
1. Дейност „ДСП” - 8 щ. бр.
2. Дейност „ПВЗ” - 3 щ. бр.
3. Дейност „Чистота” - 5 щ. бр.
4. Дейност „Други дейности по икономиката” - 9,5 щ. бр.
5. Дейност „Автотранспорт” - 1 щ. бр.
6. Дейност „Други дейности по образованието” - 3 щ. бр.
7. Дейност „Клуб на пенсионера” – 0,5 щ. бр.
……………………………………………………………………………………..
ОБЩО 30 ЩАТНИ БРОЙКИ

Гласували:
От общ брой съветници – 13, присъствали - 13.
Гласували : “за” – 13, “против” – 0, “въздържал се” - 0;

ПРОТОКОЛЧИК:/ПП/
/Цветелина Бориславова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ПП/
/К. Додева/

Изготвил преписа:
Техн. сътрудник ОбС
/Цветелина Бориславова/
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