ЗАПОВЕД № 365/ 18.02.2019

ДИМИТЪР НИКОЛОВ – Кмет на Община – Бургас, като взех
предвид Решение по т.5 от Протокол №53 на Общински съвет Бургас от
29.01.2019 г. за одобряване промени в структурата на общинската
администрация и промяна на числеността при Община Бургас,
изразяващи се в:
1. Преминаване на отдел „Контрол на строителството и въвеждане в
експлоатация“ от дирекция „Строителство“ към дирекция „Устройство
на територията“;
2. Закриване на сектори „Зелена система“ и „Капитално строителство
и енергийна ефективност“ към отдел „Строителство“, дирекция
„Строителство“;
3. Създаване на нов отдел „Строителство и енергийна ефективност“
към дирекция „Строителство“;
4. Създаване на нов отдел „Озеленяване и благоустрояване“ към
дирекция „Строителство“;
5. Създаване на Дирекция „Младежки дейности“ в ресор „ Култура и
образование“;
6. Променя наименованието на Отдел „Спорт, превенции и младежки
дейности“, в Дирекция Социални дейности, здравеопазване и спорт“, в
отдел „Спорт и превенции“;
7. Създаване на нова организационна структура „Детски научен
център с Планетариум“ към общински „Авиомузей Бургас“ в направление
„Други дейности култура, почивно дело и религиозни дейности“;
8. Промяна на числеността на персонала, както следва:

№

1
2
3
4
5

ДЕЙНОСТИ
ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА
ДЕЙНОСТИ
Общинска администрация
в т.ч. за кметове и кметски
наместници
Отбрана и сигурност
Здравеопазване
Социални дейности
Култура, почивно дело и религиозни

ЧИСЛЕНОСТ
/бр./

246
12
9
346
199.8
78

дейности
1
2
3
4
5
6

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Общинска администрация
Образование
Социални дейности
Жилищно строителство, благоустройство,
комунално стопанство и опазване на околната
среда
Култура, почивно дело и религиозни
дейности
Икономически дейности и услуги

190
4
96
128
188.5
401

на основание чл. 44, ал.1, т. 17 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 11 от Закона за
администрацията:
ЗАПОВЯДВАМ
УТВЪРЖДАВАМ изменение и допълнение на Устройствения
правилник на общинската администрация – община БУРГАС, утвърден
със заповед № Z-894/01.07.2014 г. , изм. 01.01.2015 г., изм. 28.07.2015 г.
изм. 04.11.2015 г., изм. 15.02.2016 г., изм. 1.03.2017 г. съгласно
приложението, неразделна част от настоящата заповед.
ДА СЕ ПУБЛИКУВА на интернет страницата на община Бургас
актуализирания текст на Устройствения правилник.
Възлагам на Директора на Дирекция „Човешки ресурси“ да доведе
до знанието на всички заместник-кметове, кметове на населени места,
кметски наместници и директори на дирекции за утвърденото изменение
и допълнение на Устройствения правилник, които следва да уведомят
подчинените си общински служители.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря
на Община Бургас.
ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас

