
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№603 

 

Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово 

проведено на 30.09.2014 год. с Протокол № 37 

 

ОТНОСНО: Одобряване на структура и обща численост на структурите и дейностите 

към Община Брацигово – местни и държавни дейности на общинска администрация и 

звената към нея. 

 

Общински съвет Брацигово, на основание чл. 21, ал. 1, т.2, т.5 и т.6 от ЗМСМА, 

чл.26, ал.1 от Закона за общиснките бюджети, чл.124, ал.2 от Закона за публичните 

финанси и предложение на Васил Гюлеметов – Кмет на Община Брацигово,  

 

РЕШИ: 

 

1. Одобрява нова структура и обща численост на структурите и дейностите към 

Община Брацигово – местни и държавни дейности, като прави следните изменения, 

считано от 01.10.2014 г.: 

 

1.1 Разкрива „Звено за услуги в домашна среда“ към местна дейност „Домашен 

социален патронаж“ във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ 

Звеното е с численост 4 щатни бройки в т.ч. 4 щ.бр. домашен помощник.  

1.2 Увеличава числеността на персонала към местна дейност „Спортни бази за спорт за 

всички“, Функция „Почивно дело, култура, религиозна дейност“ с 1 щ.бр. за Управител 

на Спортен комплекс Брацигово, като числеността от 1 щ.бр. става 2 щ.бр.  

  

2. Във връзка с промените съгласно т.1 се приемат следните промени по бюджета 

на Община Брацигово за 2014 година, както следва: 

2.1 Увеличава приходната част на сборния бюджет на Община Брацигово за 2014 г., в 

частта „Местни приходи“ със 4940,00 лв. по § 27-04 „Приходи за ползване на ДСП и 

други обществени социални услуги“ и с 1830,00 лв. по  § 27-05 „Приходи за ползване 

на пазари, тържища, панаири, тротоари и други“ 

2.2 Увеличава разходната част на сборния бюджет на Община Брацигово за 2014 в 

частта на местните дейности, както следва: 

2.2.1 Дейност 524-„Домашен социален патронаж“ се увеличава с 4940,00 лв. 

§ 01-01 „Заплати за персонал, нает по трудови и службени правоотношения“ с 4080,00 

лв. 

§ 02-05 „Разходи за СБКО“ със 120,00 лв. 

§ 05-51 „Задължителни внски от работодатели за ДОО“ с 540,00 лв. 

§ 05-60 „Здравно-осигурителни вноски от работодатели“ с 200,00 лв. 

 

2.2.2 Дейност 714-„Спортни бази за спорт за всички“ се увеличава с 1830,00 лв. 

§ 01-01 „Заплати за персонал, нает по трудови и службени правоотношения“ с 1510,00 

лв. 



§ 02-05 „Разходи за СБКО“ с 50,00 лв. 

§ 05-51 „Задължителни вноски от работодатели за ДОО“ с 200,00 лв. 

§ 05-60 „Здравно-осигурителни вноски от работодатели“ със 70,00 лв. 

 

3 Неразделна част от решението е Приложение №1 – „Структура и обща 

численост“ на дейност „Общинска администрация“ и Приложение №2 – „Структура и 

численост в бюджетните дейности с местно финансиране и в делегираните от 

държавата дейности, съгласно Приложение №2, считано от 01.10.2014 г. 

 

4 Възлага на Кмета на общината да предприеме необходимите действия във 

връзка с взетото решение, в т.ч. да утвърди длъжностни разписания за местните 

дейности и делегираните държавни дейности в Община Брацигово в съответствие с 

одобрените структури и численост. 

 

 

 

 

                                                                 Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                                                      / Илия Калинов/                                                                        

№ 

по 

ред 

Съветници 

име, фамилия 

 

Присъства

ли 

Гласували 

„За”   „Против” „Въздържали 

се „ Гласували: 

1 Анета Георгиева Рашайкова           Да *   

2 Борис Пеев Малинов                    Не -   

3 Веселин Атанасов Христев          Да *   

4 Георги Василев Кабов Да *   

5 арх. Денка Станкова Николова    Да *   

6 Дима Ангелова Пашкулева         Да *   

7 Димо Василев Милковски               Да *   

8 Иванка Костадинова Барбова Да *   

9 Илия Георгиев Калинов    Да *   

10 инж.Мария Григорова Батаклиева Да *   

11 д-р Милана Истилиянова Тодовичина Да *   

12 д-р Милка Иванова Кънчева Да *   

13 арх. Младен Димитров Китов Да *   

14 Надежда Борисова Казакова Да *   

15 Рангел Тодоров Тасков Да *   

16 Стефка Петрова Казакова Да *   

17 Стоян Димитров Вълков Да *   

                                  Общо гласували: 16 16   


