СТОЛИЧНА ОБЩИНА
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Р Е Ш Е Н И Е

№ 1 4 6

на Столичния общински съвет
от 06.04.2017 година
За утвърждаване на нова щатна численост и структура на персонала
на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на
отпадъци”.
На основание чл.52 от Закона за общинската собственост и чл.21,
ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
1. Утвърждава увеличение на щатната численост на персонала на ОП
„СПТО” със 112 (сто и дванадесет) човека, считано от 01.05.2017 година.
2. Утвърждава нова щатна численост на персонала от 297 (двеста
деведесест и седем) човека, считано от 01.05.2017 година.
3. Приема промени в Правилника за организацията на дейността на
ОП „СПТО", както следва: в чл.4, ал.2 вместо „Численият състав на ОП
„СПТО” е до 185 (сто осемдесет и пет) човека”, да се чете - Численият
състав на ОП „СПТО” е до 297 (двеста деветдесет и седем) човека.
4. Утвърждава нова структура на ОП „СПТО”, съгласно Приложение
№ 2, неразделна част от Правилника за организацията на дейността на ОП
„СПТО”.
5. Дава съгласие, в рамките на общия размер на приетия за 2017г.
бюджет на ОП СПТО от 18 500 000,00 лв., да се направи следното
вътрешно преразпределение:
Увеличение
параграф 01-00 „ Заплати и възнаграждения на персонал по трудови
правоотношения”
+ 1 371 776 лв.

параграф 05-00 „Задължителни осиг. вноски от работодател” + 256 521 лв.
Общо:
+ 1 628 297 лв.
Намаление
параграф 10-20 „Разходи за външни услуги”
параграф 02-01 „Нещатен персонал,
правоотношения”
Общо:

нает

- 1 396 797 лв.
по трудови
- 231 500 лв.
- 1 628 297 лв.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 06.04.2017 г., Протокол № 30, точка 12 от дневния
ред, по доклад № СОА17-ВК08-3856/1/29.03.2017 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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