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ГЛАВА   ПЪРВА 
 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
                   Чл.1. С този Правилник се определят организацията на дейност и 

функционалните задължения на общинската администрация на община Чупрене. 

                   Чл.2. В състава на общината влизат 8 населени места. 

                   Чл.3. Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, 

подзаконовите нормативни актове, решенията на общинския съвет, подпомага кмета на 

общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, 

извършва дейност по административното обслужване на гражданите, физически- 

те и юридическите лица. 

                   Чл.4. Общинската администрация при осъществяването на своята дейност се 

ръководи от принципите на законност,         равнопоставеност, прозрачност, 

достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност. 

                   Чл.5. При осъществяване на своята дейност общинската администрация 

взаимодейства с Общинския съвет, с органите на съдебната власт, на Националната 

полиция и с другите държавни институции, невключени в системата на изпълнителната 

власт, както и с централните органи на изпълнителната власт. 

                   Чл.6. Общинската администрация осъществява сътрудничество с 

ръководните органи на местните синдикални организации, с организациите на 

работодателите и с организациите за социална защита, както и със сдружения с 

нестопанска цел. 

 
 
 

ГЛАВА   ВТОРА 
 

КМЕТ  НА  ОБЩИНА 
Раздел І 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
                   Чл.7./1/. Кметът на общината е едноличен орган на местната изпълнителна 

власт с обща компетентност. 

                   /2/. Кметът упражнява общо ръководство и контрол на общинската 

администрация и представлява общината. 

                   /3/. В своята дейност кмета на общината се ръководи от закона, актовете на 

общинския съвет и интересите на населението. 

                   Чл.8./1/.  /отм. Заповед № 34 от 07.02.2012 год./ 
                   /2/. Кметът на общината, в случаите разрешени от закона, може да 

упълномощава или възлага със заповед на кметове на кметства, кметски наместници, 

секретаря на общината и други служители от общинската администрация свои 

правомощия, като определя функциите им.          

                   Чл.9. Кметът на общината не може да извършва търговска дейност по 

смисъла на Търговския закон, да бъде управител, контрольор или прокурист в 

търговско дружество, търговски представител, търговски посредник, синдик, 

ликвидатор или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски 

дружества и кооперации за времето на мандата му. 
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Раздел  ІІ 
 

ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА 
                   Чл.10/1/. Кметът на общината : 

                    1.ръководи цялата изпълнителна дейност на общината ; 

                    2.внася за одобрение от общинския съвет структурата на общинската 

администрация ;  

                    3.назначава и освобождава от длъжност заместник-кмета на общината, 

кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка на общинския бюджет, 

служителите в общинската администрация и налага предвидените от закона 

дисциплинарни наказания ; 

                   4.отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му 

издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски 

служби ; 

                   5.организира изпълнението на общинския бюджет ; 

                   6.организира изпълнението на дългосрочните програми ;  

                   7.организира изпълнението на актовете на общинския съвет и се отчита пред 

него за това; 

                   8.организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от 

актовете на президента на републиката и от Министерския съвет ; 

                   9.възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметства, 

координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при 

тяхното изпълнение.Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и 

действията на кметовете  при изпълнение на техните правомощия и има право да 

отменя техни актове ;  

                   10.поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и 

движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина ; 

                   11.организира и ръководи управлението при кризи в общината; 

                   12.председателства съвета по сигурност и управление при кризи; 

                   13.възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техните 

изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени 

устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията 

и организира изпълнението им ; 

                   14.изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и 

може за възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се 

поддържат регистри за гражданско състояние, кметските наместници и на други 

длъжностни лица от общинската администрация ;    

                   15.представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда; 

                   16.осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет 

и участва в заседанията му с право на съвещателен глас; 

                   17.утвърждава устройствения правилник на общинската администрация ; 

                   18.изпраща на общинския съвет административните актове, както и 

договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, 

приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им; 

                   19.изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство ; 

                   20.утвърждава длъжностите разписания на  служителите от общинската 

администрация и звената на издръжка на общински бюджет  и определя 

индивидуалните месечни основни заплати на служителите, съгласно действащата 

нормативна уредба; 
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                   21.организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и 

чужбина и с неправителствени организации ;                                                                                                              

                   /2/.Кметът на общината осъществява и други функции, определени със 

закон, подзаконов нормативен акт или с решение на общинския съвет. 

                   /3/.Кметът на общината, в случаите, определени от закона, изпълнява и 

функции, възложени му от централните държавни органи. 

                   /4/.Кметът на общината няма определен приемен ден. Той приема ежедневно 

гражданите по всички касаещи ги въпроси. 

                   Чл.11. В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава 

заповеди. 

 
 

Глава   трета 
 

ЗАМЕСТНИК – КМЕТ НА ОБЩИНА , 
КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА 
 

Раздел   І 
ЗАМЕСТНИК  -  КМЕТ 

                   Чл.12.  до чл.15 /отм. Заповед № 34 от 07.02.2012 год./ 
                     
 

Раздел   ІІ 
КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА 

                   Чл.16./1/. /доп.Заповед № 28 от 31.01.2017 год./ В състава на община 

Чупрене влиза Кметство Горни Лом, Долни Лом, Репляна, Средогрив и Търговище. 

                   /2/.Кметовете на кметства извършват административното обслужване на 

населението в тези кметства. 

                   Чл.17.Кметовете на кметства не могат да извършват търговска дейност по 

смисъла на Търговския закон, да бъдат управители, контрольори или прокуристи в 

търговски дружества, търговски представители, търговски посредници, синдици, 

ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски 

дружества и кооперации за времето на мандата им. 

                   Чл.18./1/.Кметът на кметство : 

                   1.изпълнява бюджета на общината в частта му за кметството ; 

                   2.организира провеждането на благоустройствени, комунални и други 

мероприятия ; 

                   3.упражнява контрол за законосъобразното използване и отговаря за 

поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на 

кметството ; 

                   4.приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и 

организира охраната на полските имоти ; 

                   5.води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща 

актуализационни съобщения до ЕСГРАОН ; 

                   6.осигурява извършването на административни услуги на физически и 

юридически лица ; 

                   7.осигурява опазването на обществения ред на територията на съответното 

кметство и им правомощия по чл.68,70,73,74,76,78 и 80 от Закона за Министерство на 

вътрешните работи, на съответната територия до пристигането на полицейския орган ; 
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                   8.организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии ;   

                   9.представлява кметството пред населението, пред обществени и 

политически организации и пред други кметства ; 

                  10.организира изпълнението на актовете на кмета на общината, отнасящи се 

до територията и гражданите на кметствата ; 

                  11.изпълнява функции, възложени му от кмета на общината. 

                   /2/.Кметовете на кметства могат да участват в заседанията на общинския 

съвет с право на съвещателен глас и задължително вземат участие при обсъждане на 

въпроси, отнасящи се до кметството.  

                    

 
Раздел    ІІІ 

КМЕТСКИ  НАМЕСТНИЦИ 
                   Чл.19.В населените места, които не са административен център на кметство, 

кметът на общината може да назначи кметски наместници. 

                   Чл.20. /изм.Заповед № 28 от 31.01.2017 год./ Кметът назначава кметски 

наместник в селата Върбово и Протопопинци. 

                   Чл.21.Кметските наместници не могат да извършват търговска дейност по 

смисъла на Търговския закон, да бъдат управители, контрольори или прокуристи в 

търговски дружества, търговски представители, търговски посредници, синдици, 

ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски 

дружества и кооперации за времето на мандата им. 

               Чл.22./1/.Кметските наместници имат следните пълномощия:  

                   1.организира провеждането на благоустройствени, комунални и други 

мероприятия ; 

                   2.отговаря за поддържането,охраната и опазването на общинската 

собственост на територията на кметството ; 

                   3.предприема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и 

организира охраната на полските имоти ; 

                   4.води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща 

актуализационни съобщения до ЕСГРАОН ;                                                                                                                  

                   5.извършва административни услуги на населението от съответното 

населено място ; 

                   6.осигурява опазването на обществения ред ; 

                   7.организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии ; 

                   /2/.Кметските наместници се отчитат писмено пред кмета на общината на  6   

месеца. 

                   /3/.Кметските наместници могат да участват в заседания на общинския съвет 

с право на съвещателен глас и задължително вземат участие при обсъждане на въпроси, 

отнасящи се до населеното място. 

                   /4/.Кметските наместници изпълняват и други функции, възложени им от 

закона, подзаконови нормативни актове, решения на общинска съвет или от кмета на 

общината.  

 

Раздел   ІV 
 

СЕКРЕТАР  НА  ОБЩИНА 
                   Чл.23./1/.Секретарят  на общината се назначава и освобождава от кмета на 

общината след провеждане на конкурс . 

                   /2/.Секретарят на общината е лице с висше техническо образование. 
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                   /3/.Секретарят на общината е държавен служител. 

                   /4/.Секретарят на общината не може да извършва търговска дейност по 

смисъла на Търговския закон, да бъде управител, контрольор или прокурист в 

търговско дружество, търговски представител, търговски посредник, синдик, 

ликвидатор или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски 

дружества и кооперации за времето на мандата му. 

                   Чл.24./1/.Секретарят на общината организира и контролира 

функционирането на общинската администрация за спазване на нормативните актове . 

                   /2/.Секретарят на общината : 

                   1.организира дейността на общинската администрация, условията на работа 

и информационно-техническото обезпечаване на дейността и; 

                   2.организира деловодството, документооборота  в общината и общинския 

архив ; 

                   3.отговоря за дейността на службите по гражданска регистрация и 

административното обслужване ; 

                   4.отговаря за поддържане в актуално състояние на избирателните списъци в 

общината ; 

                   5.следи за изготвянето и отговаря за публикуването на актовете на общината 

; 

                   6.отговаря да разгласяването и обнародването на актовете на общинския 

съвет и на кмета на общината; 

                   7.отговаря за работата с жалбите и предложенията на гражданите ; 

                   8.подготвя и организира местните референдуми ; 

                   9.организира атестирането на служителите в общинската администрация ; 

                  10.събира и предоставя информация за проекти и участвува в тяхното 

разработване ; 

                  11.организира обмен на опит и внедряване на добри практики в работата на 

администрацията ; 

                   

 
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

 
ОБЩИНСКА    АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
Раздел    І 

 
ОБЩИ   ПОЛОЖЕНИЯ 

                   Чл.25. /изм.Заповед № 28 от 31.01.2017 год./ Общинската администрация 

извършва административни услуги при спазване на принципите на законност, бързина, 

достъпност и икономичност на производството по предоставянето на тези услуги и 

спазва изискванията за качествено и удобно за физическите и юридически лица 

административно обслужване. Числеността на администрацията е 36 бр., вкл. кметове и 

кметски наместници. 

                   Чл.26./1/./изм.Заповед № 28 от 31.01.2017 год./ Общинската администрация 

е обособена в една дирекция  “Обща администрация” с численост 27 бр., която включва 

отдел „Финансово – счетоводна дейност” с численост 10 бр. и администрация Кметство 

Горни Лом 2 бр. 

                   /2/.Дирекцията осигурява технически дейността на органите на местната 

власт, подпомага и осигурява осъществяване на правомощията им  и извършва 
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дейности по административното обслужване на гражданите, физическите и 

юридически лица . 

                   /3/.Служителите от Дирекция “Обща администрация” участвуват в 

изготвянето и реализирането на проекти за привличане на средства от национални и 

международни програми и фондове, за развитието на инфраструктурата и подпомагане 

дейностите на общината, както и при разработване и реализиране на съвместни 

програми и проекти с неправителствени организации. 

 
Раздел   ІІ 

 
ФУНКЦИИ НА ДИРЕКЦИЯ  “ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ“ 

 

                  Чл.27. /1/. /изм.Заповед № 28 от 31.01.2017 год./ Дирекция “Обща 

администрация “ се състои от 27 бр. щатна численост, в т.ч. отдел „Финансово 

счетоводна дейност” с численост 10 бр., администрация в Кметство Горни Лом 2 бр., 

изпълняващи длъжностите : 

 
                   1.Директор на дирекция : 
                   - организира, координира и контролира непосредствено дейността на 

дирекцията ; 

                   - контролира подготовката и участвува в предложенията и разработването на 

целеви програми за благоустрояване и развитие на  общината ; 

                   - участвува в провеждането на търгове, конкурси и други , подготвя и 

предлага договори с фирми изпълнителки, за изпълнение на общински строителни и 

ремонтни поръчки ; 

                   - представлява и участвува в приемането на обекти  от капиталното 

строителство с общинско значение ; 

                   - осъществява дейността по приложение на Закона за устройство на 

територията ; 

                   - ръководи дейността по охрана на труда . 

                      
                   2.Главен специалист “Социални програма, финансов контрольор и 
ремонтна работилница “ : 
                   - участва в разработването на социалните програми на територията на 

общината; 

                   - координира цялостната дейност на  “Национална програма от социални 

помощи към осигуряване на заетост “ на територията на общината и организира 

снабдяването с  необходимите материали за осъществяване на дейността и.  

                   - организира дейността на автопарка на общинската администрация, следи 

за поддръжката и ремонта на сградите, собственост на общината и  съблюдава за 

спазването на нормативните и технически изисквания за противопожарната им защита ;   

                  - организира и осъществява на практика Системата за финансово управление 

и контрол, относно законосъобразното и целесъобразно разходване на бюджетните 

средства, която включва : 

                   * предварителен  финансов контрол – поемане на задължение – заявка за 

необходими средства, проверка за съществуващ кредит по даден параграф , контролен 

лист ; извършване на разход, системата на двойния подпис и действия при 

несъответствие ; 

                   * съставяне на досие за задължения/разход над 10000 лв. ; 
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                    - изисква и получава всички данни и документи по задължението/разхода, 

прави проверка на място за целите на предварителния контрол, изисква при 

необходимост допълнителна информация за съставяне на мнение и даване на 

становище по задължението/разхода, одобрява или отхвърля задължението/разхода ; 

 
                   3.Главен специалист „Общинска собственост” и Специалист 
„Общинска собственост”                                                                                 
                   - изпълнява функции и задачи, определени от кмета на общината, 

произтичащи от действащото законодателство, свързани с управлението, 

разпореждането и придобиването на имоти и вещи – общинска собственост :  издирване 

и завземане незаетите от общината имоти и вещи общинска собственост ; записване на 

нови и отписване на имоти, престанали да бъдат общинска собственост ;  отдаване под 

наем на имоти- общинска собственост ; продажби и заменяне на имоти – общинска 

собственост  и други подобни ; 

                   - участие в провеждане на търгове , конкурси и преговори за отдаване под 

наем , продажба или концесия на имущество–общинска собственост, подготвя 

необходимите документи и актуализира наемните цени, съгласно действащата 

нормативна уредба – по реда на Закона за общинската собственост, Наредбата по чл.8 

ал.2 от същия и след решение на Общинския съвет ;  

                   - води: 

                      а) главен регистър на публичната общинска собственост и главен регистър 

на частна общинска собственост; 

               б)регистър на разпоредителните сделки с имоти общинска собственост. 
   

                   4.Главен специалист “Социална политика, Образование, Туризъм“ : 
                   - организира дейността на просвета в общината – училища и детски градини 

и осъществява контакти с РИ на МОН, в съответствие с изискванията на Закона за 

народната просвета и Правилника за неговото приложение ; 

                   - подпомага развитието на читалищната дейност, художествената 

самодейност и участва в организацията  при провеждането на местни, регионални и 

национални културни мероприятия ; 

                   - подпомага провеждането на общинската здравна политика и осъществява 

контакти със Здравно-осигурителната каса и лекарските практики на територията на 

общината ; 

                    - отговаря за воденето на Регистъра за вероизповеданията и   

осъществява контакти между общината и ръководството на вероизповеданията, 

регистрирани на територията на общината.  

  
                    5.Главен специалист “Екология и други”: 
                   -участва в разработването на стратегии, планове, програми и проекти, 

касаещи околната среда на територията на общината; 

                   -организира, координира и контролира изпълнението на общинските 

програми по опазване на околната среда; 

                   -  самостоятелно или съвместно с други компетентни органи извършва 

проверки, изготвя констативни протоколи, предписания и предложения за решаване на 

екологични проблеми на територията на общината; 

                   -упражнява превантивен контрол върху дейността на предприятията на 

територията на общината по прилагане на екологичното законодателство на местно 

ниво; 
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                   -извършва дейности за издаване на позволителни за ползване на лечебни 

растения от земи, гори, водни обекти общинска собственост и разрешителни за 

депониране  на не опасни производствени отпадъци; 

                   -осъществява методическа помощ на кметове и кметски наместници по 

приложението на екологичното законодателство на местно ниво; 

                   -извършва проверки и дава отговори на постъпили сигнали, жалби и 

предложения от граждани или юридически лица по въпросите на опазване на чистотата 

на територията на общината; 

                   -координира, организира и участва в подготовката и актуализацията на 

планове, програми и общински наредби, насочени към овладяване популацията на 

безстопанствените кучета и контрол върху регистрацията и броя на домашните кучета.  

                   -изготвя отчети, справки и информации в съответствие с изискванията на 

нормативната уредба по управление на околната среда и по искане на компетентните 

институции; 

                   -организира цялостната дейност на общината по ОМП на населението и 

подготовка за действия при всички видове извънредни ситуации ; 

                   -разработва военно-временно и мирно-временни планове за приемане и 

настаняване и за контрол по съхранението  на наличностите на военно-временните 

запаси ; 

                   -отговаря за поддържането в изправност и постоянна готовност на 

използваната система за управление и оповествяване, за пункта за управление, и за 

носенето на постоянно денонощно дежурство  и работата на дежурните лица; 

                   -осъществява връзка между общинската администрация и регионалните 

специализирани звена. 

 
                   7.Главен специалист ГРАО и Специалист ГРАО    
                   - поддържа регистъра на населението в актуален вид ; 

                   - води и съхранява регистрите по гражданско състояние и издава 

съответните документи по тях ; 

                   - води регистрацията по постоянен и настоящ адрес ; 

                   - участвува в организационно – техническата подготовка на частични и 

местни избори . 

 

 
                   8.  Служба сигурност на информацията, Секретар на МК по ЗБППМН  
                   - подготвя планове и програми за дейността на МК, самостоятелни или 

съвместни с други органи и организации ; 

                   - организира заседанията на МК и подготвя отчетния доклад за дейността на 

МК ;  

                   - анализира данните за престъпността и противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните; 

                   - организира превантивно – възпитателната дейност ; 

                   - поддържа връзка със специализираните завадения и се информира за 

развитието и поведението на настанените в тях от МК деца; 

                   - съдейства на малолетните и непълнолетните, излезли от специализираните 

заведения, за уреждането на техните битови , трудови и социални проблеми, и за 

интегрирането им в обществото ; 

                   - сезира специализираните органи в случаите, когато са нарушени правата на 

децата както от родителите, така и от други лица; 
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                   - подготвя и организира възпитателните дела и разглеждане на поведението 

на нехайните родители ; 

                   - ръководи и контролира дейността на обществените възпитатели и подготвя 

предложенията за тяхното материално стимулиране, съгласно изискванията на 

нормативните документи; 

                   - отговаря за получаването, отчетността, съхранението и изпращането на 

материалите съдържащи класифицирана информация на Община Чупрене; 

                   - отговаря за изготвянето, получаването, отчетността, съхранението и 

изпращането на материалите съдържащи класифицирана информация на Община 

Чупрене; 

                   - следи за спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната 

информация във връзка със защитата на класифицираната информация; 

                   - разработва план за охрана на регистратурата чрез физически и технически 

средства и следи за неговото изпълнение, и                 извършва периодични проверки на 

отчетността и движението на материалите и документите; 

                   - извършва обикновено проучване на лица от Община Чупрене за достъп до 

класифицирана информация по чл.47 от ЗЗКИ; 

                   - води на отчет случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана 

информация и на взетите мерки, за което незабавно информира ДКСИ; 

                   - следи за правилното определяне на нивото на класификация и взема мерки 

за връщане в регистратурата на материали съдържащи класифицирана информация, 

които не са върнати до края на работното време; 

                   - изпълнява и други задачи, произтичащи от заповеди и разпореждания на 

Кмета на общината, свързани със сигурността на информацията; 
                   - осъществява координацията между общината и областния координатор в 

изпълнение на Закона за защита от дискриминация при постъпили сигнали, жалби и др. 

в тази връзка.  

 
                  9.Главен специалист “Социални дейности и програми “ 
                   -  подпомага дейността на ДСП ; 

                   - участвува в работната група по охрана на труда и извършва началния и 

периодичен инструктаж на работниците и служителите ; 

                   - води формата за явяване на работа на работниците от ПВЗ и оформя 

заповедите за отпуски на същите . 

 
                       10.Главен специалист „Личен състав и Деловодство” 
                   - изпълнява технически функции по осигуряване и обслужване работата на 

кмета и зам.кмета ; 

                   - извършва деловодни операции по приемане, архивиране и предаване на 

входяща и изходяща кореспонденция  ; 

                   - подготвя и оформя всички документи свързани с възникване, изменение и 

прекратяване на трудово и служебно правоотношение, отпуски, трудови книжки и 

други, свързани с трудовата дейност на работниците и служителите от общинската 

администрация, звената към нея и ПВЗ ; 

                   - изготвя документи за пенсиониране на работници, служители и други 

граждани при поискване ;    

                   - размножава необходимите документи, свързани с осъществяване дейността 

на общинската администрация и звената и. 
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                   11.Главен специалист “ТСУ и  инвестиции” : 
                   - осъществява дейността на общинската администрация в областта на 

административно-техническото обслужване на населението , физически и юридически 

лица ; 
                   - изпълнява функциите и задачите по устройство на територията, 

регламентирани в Закона за устройство на територията ; 

                   - изпълнява инвеститорски функции на обектите от капиталното 

строителство ,чистотата и озеленяването ; 

                   - участвува в рамките на своите компетентности в комисии, свързани с 

дейността на общината ; 

                   - участвува в разработката на краткосрочни и дългосрочни програми, 

свързани с дейността на общината . 

 
                   12.Старши специалист ГРАО в кметство: 
                   - актуализира информацията в системата на ЕСГРАОН, свързана с факти и 

обстоятелства,произтичащи от гражданското състояние на населението ; 

                   - поддържа в актуално състояние картотечния регистър; 

                   - води и съхранява регистрите по гражданско състояние ; 

                   - издава документи на граждани,свързани с гражданското състояние ; 

                   - участие в организационно-техническата подготовка на частични и местни 

избори . 

                                                                                                                                          
                   13.Старши счетоводител кметство:  
                   - осчетоводява всички приходи и разходи от/за бюджета на кметството, вкл. 

и на дейностите му ; 

                   - изготвя тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета ; 

                   - изготвя годишния счетоводен отчет на кметството ; 

                   - извършва касови операции по предварително оформени документи и 

кореспондира с обслужващата банка ;                                                                                                                    

                   - изплаща заплатите на служителите, в т. ч.и на звената към кметството и 

ПВЗ ; 

                   - участвува в инвентаризации, ревизии и проверки . 

 

                  14.Специалист „Връзки с обществеността” 
      - организира и отговаря за предоставянето на вярна и изчерпателна 

информация за дейността на Общинската администрация чрез средствата за масово 

осведомяване  - регионален и местен вестник и др.; 

      - организира и технически осигурява публичните изяви на ръководството 

на общината; 

      - координира връзката на  ръководството на общината с други държавни 

и общински институции, НПО, граждани. 

 

 

                   15. Специалист „Инвестиционна политика” /изм.Заповед № 28 от 
31.01.2017 год./  
                   -участва в работни групи за подготовката на проекти за кандидатстване с 

европейско финансиране по оперативните програми и по други програми на Общността 

и от международни финансови институции; 

                   -подготвя и води цялата документация за провеждане на търгове по 

европроекти; 
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                   -окомплектова видовете документация, свързана с разработките, 

изпълнението и отчитането на европроектите;  

                   -участва в дейностите, свързани с осигуряване на публичност и прозрачност 

относно получените средства по проектите, както и относно тяхното изпълнение; 

                   -участва в подготовката и организацията на срещи, семинари, кръгли маси и 

пресконференции, свързани с изпълнението на европейските и други проекти. 

 

                   16.Специалист „Информационно обслужване и технологии”  

/изм.Заповед № 28 от 31.01.2017 год./ 
                   -поддържа в актуално състояние сайта на общината; 

                   -изработва необходимите за популяризирането на дейността на общината 

информационни и други материали – покани, дипляни, грамоти; 

                   -участва в подготовката на срещи, събрания и др.мероприятия, провеждани 

от общината; 

 

                   17. /отм.Заповед № 28 от 31.01.2017 год./ 
 
                   /2/. Отдел „Финансово-счетоводна дейност” осъществява цялостната 

счетоводна дейност на общината и постъпленията от местните данъци. Дейността се 

извършва от служители по длъжности: 

 

                   1.Началник отдел и Главен счетоводител :  
                  -отговарят за организацията, ръководството, координацията и контрола на 

работата на експертните длъжности в отдела при спазване изискванията на 

нормативните актове в тази област; 

                   - организират дейността по повишаване професионалната квалификация на 

служителите в отдела; 

             - отговарят за трудовата дисциплина и вътрешния ред  в отдела; 

                    -издава и подписва документи в съответствие с предоставените му 

правомощия по закон, с настоящия правилник или със заповед на Кмета на общината; 

                   Изпълнява функциите и на главен счетоводител на общината, като:                                                                                                                  

                   - организира и контролира отчетността на всички бюджетни дейности на 

територията на общината, при спазване на държавната, финансова и бюджетна 

дисциплина ;                                                                                                                                        

                   -  изготвя обобщен годишен финансово-счетоводен отчет и приложенията 

към него, съгласно Закона за счетоводството и НСС ;  

                   -  изготвя отчети за касовото изпълнение на бюджета ; 

                   - организира съхранението на счетоводната информация и ползването и, 

съгласно Закона за счетоводството. 

                   - организира , контролира и участва в извършването на годишните 

инвентаризации ; 

                   - изготвя анализи и справки, необходими за представяне пред министерства 

и ведомства ; 

                      
                   2. /изм.Заповед № 28 от 31.01.2017 год./ Счетоводител – 4 бр.: 
                   - извършва банковото и касово  отчитане на приходите ; 

                   - извършва банковото и касово  отчитане на разходите по ЕБК по общинския 

бюджет,вкл. и на дейностите,финансирани от общинския бюджет ; 

                   - осчетоводява заплатите на всички бюджетни дейности ; 

                   - води материални книги ; 
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                   - участва в инвентаризации, ревизии и проверки . 

                   - изготвя първичните счетоводни документи ; 

  

                   3.Старши специалист  – касиер - домакин : 
                   - изготвя ведомости за заплати и платежните документи за осигуровките 

върху заплатите и изплаща заплатите на работниците и служителите от бюджетните 

дейности на общината ;                                                                                                                 

                   - извършва всички касови операции по предварително оформени документи 

и контактува с обслужващата банка ; 

                   - организира и осъществява съхранението и стопанисването на 

СМЦ,инвентар,съоръжения,оборудване ; 

                   - приема,съхранява,отпуски и изпълнява поръчки за СМЦ и изготвя 

счетоводните документи,свързани с отчитането им ; 

                   - участвува в инвентаризации ; 

 

                   4. Специалист „Данъчна дейност”: 
                    - извършва всички действия по чл.57 от ДПК във връзка с приетите данъчни 

декларации по ЗМДТ ; 

                   - определя размера на данъчните задължения по ЗМДТ, по реда на чл.58, 

ал.1 от ДПК ; 

                   - изпраща съобщения по чл.60 от ДПК за данъчни задължения по ЗМДТ ; 

                   -  връчва съобщения по реда и сроковете, предвидени в ДПК  

                   - издава следните удостоверения по искане на данъчни субекти и външни 

институции; 

                   - изпраща покани по чл.145 ал.7 от ДПК за доброволно изпълнение до 

длъжника за данъчни и други публични задължения, както и да  предприема всички 

други действия по чл.145 от ДПК. 

                   - установява административно – наказателни нарушения  по ЗМДТ и ДПК и 

съставя актове по тях .  

  

                   5. Специалист  „Данъчна дейност” 2 бр. 
                    - събира местните данъци и такси с компютърни и ръчни квитанции във 

всички населени места на общината по определен график ; 

                   - изготвя ежедневно дневен лист на събраните данъци с ръчни квитанции ; 

                   - изготвя ежедневно, седмично и месечно рекапитулации за събраните  

данъци и такси ; 

                   - подготвя и внася постъпленията от данъците и таксите в обслужващата 

банка ежеседмично. 

 

                   6.Главен специалист “Бюджет, човешки ресурси и технически 
сътрудник на Общинския съвет “ : 
                   - разработва и актуализира длъжностното и поименно разписание за 

заплатите на служителите от общинска администрация, общинските дейности и звена и 

ги представя на кмета на общината за одобрение ; 

                   - разработва Вътрешните правила за работна заплата, предлага ги за 

одобрение от кмета на  общината и следи за тяхното изпълнение ,  анализира 

изразходването на средствата от фонд  “Работна заплата”, прави целесъобразни 

предложения по тях и води статистическата им отчетност. 

                   - подготвя, съставя и актуализира проекто-бюджета и бюджета на общината 

по функции, дейности и параграфи ; 
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                   - разработва  и актуализира длъжностите характеристики на служителите от 

общинската администрация и звената на бюджетна издръжка и ги представя на 

секретаря на общината за утвърждаване ; 

                   -  подготвя и подпомага процеса на атестирането на служителите от 

общинската администрация ;                                                                                                         

                   - контролира правилното изготвяне на документите при сключване, промяна 

и прекратяване на трудови и служебни правоотношения и отговаря за приобщаването 

на новите служители, за квалификацията и преквалификацията на кадрите ; 

                   -  изпълнява функциите на звено, което подпомага и осигурява работата на 

общинския съвет . 

            
                    /3/. Вътрешен одитор /отм. Заповед № 247  от 08.11.2010 год./  

  

 
Глава   пета 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА 

АДМИНИСТРАЦИЯТА 
 

Раздел  І 
 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
                   Чл.28.Дейността на общинската администрация се осъществява от държавни 

служители и служители по трудово правоотношение . 

                   Чл.29.Длъжностното разписание се утвърждава от кмета на общината. 

                   Чл.30./1/.Служителите в общинската администрация осъществяват своята 

дейност в съответствие със Закона за държавния служител, Кодекса на труда, 

подзаконовите нормативни актове и Вътрешните правила за работа на общинската 

администрация . 

                   /2/. Правилника за вътрешния ред в Общинската администрация се 

утвърждава от Кмета на общината. 

                   Чл.31.Длъжностите в общинската администрация се заемат от лица с 

професионална квалификация, професионален опит и степен на образование, 

определени със закон. 

                   Чл.32./1/.Постъпването на държавна служба по служебно провоотношение в 

общинската администрация става задължително след провеждане на конкурс. 

                   /2/.Със заповед на кмета на общината могат да бъдат определени и 

длъжности по трудово правоотношение, които се заемат след провеждане на конкурс.                                                                                          

                   Чл.33./1/.Служителите в общинската администрация изпълняват 

възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнение на 

работата, съобразно длъжностните им характеристики . 

                   /2/.Извън определените с Устройствения правилник функции служителите 

изпълняват и други задачи, възложени им от Кмета на общината . 

                   Чл.34.Служителите от общинската администрация са длъжни : 

                   1.да изпълняват задълженията си точно, добросъвестно и безпристрастно в 

съответствие със законите на страната. 

                   2.с ежедневната си работа да допринасят за издигане на авторитета на 

общинската администрация и за повишаване доверието на гражданите и институциите 

към органите на местната власт ;                                                                                                                       
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                   3.да спазват трудовата дисциплина и да използват работното си време за 

компетентно изпълнение на трудовите си задължения . 

                   4.професионално,културно и етично да обслужват гражданите и служебните 

лица . 

                   5.да познават нормативните документи, които ползуват в пряката си работа, 

с цел недопускане на грешки и нарушения, засягащи интересите на гражданите и 

общината . 

                   6.да повишават професионалната си квалификация и да следят и прилагат 

новостите в работата си . 

                   7.да отговарят компетентно на постъпили молби и жалби на граждани и 

други организации в законно установените срокове. 

                   8.да опазват държавната и служебна тайна в съответствие със закона . 

                   9.да ползуват икономично канцеларските материали, ел.енергия, вода, 

телефон и други, с цел намаляване на разходите за материална издръжка на общината . 

                  10.да опазват и съхраняват документацията и кореспонденцията, която 

получават или  подготвят, в съответствие с нормативните изисквания. 

                  11.да спазват противопожарните изисквания и условията за безопасност на 

труда . 

                   Чл.35.Служителите могат да правят изявления от името на общината само 

със съгласието на кмета на общината. 

                   Чл.36.Служителите в общинската администрация имат право на 

представително или работно облекло, съгласно действащите нормативни документи, по 

цени определени ежегодно със заповед на кмета на общината и осигурени средства от 

общинския бюджет.                                                                                                                     

                   Чл.37.За изпълнение на своите задължения служителите имат право на 

възнаграждение по ред , определен в Кодекса на труда, Закона за държавния служител 

и подзаконовите нормативни актове.                                                                                                                    

                   Чл.38.Служителите от общинската администрация имат всички права и 

задължения съгласно Кодекса на труда, Закона за държавния служител и подзаконовите 

нормативни актове, свързани с дейността им. 

                                                                   
РАЗДЕЛ   ІІ 

 
ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНСКАТА  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
                   Чл.39. /1/.Оперативната дейност се ръководи от Кмета на Общината, който 

свиква оперативни съвещания по текущи въпроси от дейността на общинската 

администрация. 

                   /2/.Оперативните съвещания се провеждат к кметове и кметски наместници, 

секретаря на общината, директора на дирекцията, началник отдел и служители от 

администрацията всеки първи понеделник от месеца. 

                   /3/.Кметът може да организира и извънредни съвещания, извън плануваните 

за месеца, по текущи въпроси в оперативен порядък с определени служители от 

администрацията, кметове, кметски наместници, ръководители на бюджетни звена. 

                   /4/.Съвещанията се ръководят от Кмета на общината, който определя 

дневния ред. В дневния ред могат да бъдат включени за обсъждане и въпроси, 

поставени от участниците в съвещанието. 

                   /5/. Кметът може да организира и съвещания по определени направления и 

тематика с ръководители на фирми, учреждения, ведомства и други, с които общината 

има съвместна дейност. 
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                   Чл.40. Административно-техническото обслужване на оперативната дейност 

се осъществява от Главен специалист „Личен състав и деловодство”. 

                   Чл.41.За решаване на определени въпроси, във връзка с провеждане на 

общинската политика, Кметът на общината може да създава временни комисии, както и 

работни и експертни групи. В зависимост от проблематиката, която се решава в тях, 

могат да бъдат привличани и външни експерти, за чиято работа се изплаща 

възнаграждение по гражданско правоотношение. 

                   Чл.42.Информация на общински съветник, относно въпроси, касаещи 

работата на общинската администрация се дава след писмено искане, заведено в 

деловодството на общината по установения ред. Получаването на същата става след 

писмена резолюция от Кмета на общината до съответния служител. 

 

РАЗДЕЛ   ІІІ 
 

РАЗПОРЕДИТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
                   Чл.43.Разпоредителната дейност на Кмета на общината се осъществява чрез 

издаване на писмени административни актове – заповеди и други или чрез устни 

нареждания. 

                   Чл.44.Заповедите на Кмета на Общината се изготвят от  служителите от 

съответната сфера на дейност, която касае заповедта, като в долния ляв ъгъл се 

поставят инициалите на служителя, подготвил проекта. 

                   Чл.45.Подпечатването на заповедите на Кмета на общината става след 

полагането на подписа на Кмета. 

                   Чл.46./1/.Извеждането на заповедите на Кмета на общината става в нарочен  

регистър от главен специалист „Личен състав и деловодство”, който ги подпечатва. 

Същия отговаря и за тяхното съхранение.  

                   /2/.Подписаните заповеди от Кмета на общината се публикуват в Регистъра 

на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт. 

                   Чл.47. Издадените от Кмета заповеди се връчват на всички заинтересовани 

лица при спазване на изискванията на Административно-процесуалния кодекс и 

Гражданско-процесуалния кодекс. 

                   Чл.48.Контролът по изпълнението на заповедите се осъществява от 

определеното в тях длъжностно лице, на което заповедта се връчва срещу подпис. Ако 

в заповедта не е изрично посочено лице, което да осъществява контрол по 

изпълнението, счита се, че контролът се възлага на директора на дирекцията. 

 
РАЗДЕЛ  ІV 

 
ДЕЛОВОДСТВО 

                   Чл.49./1/.Получаването на входящата поща на общината става в 

деловодството на общината и се завежда в деловодната система от главен специалист 

„Личен състав и деловодство” или при негово отсъствие от заместващия го служител. 

                   /2/.Получената кореспонденция по електронна поща и факс се завеждат в 

деловодната система на общината от служителите по ал.1 и се представят на Кмета на 

общината за резолюция. 

                   Чл.50.Разпределението на входящата поща се извършва от Кмета на 

общината към съответните служители, съобразно техните задължения по длъжностна 

характеристика. 

                   Чл.51./1/.Изходящата поща се подготвя от съответния служител от 

общинската администрация и чрез деловодството се представя на Кмета на общината за 



 17

подпис, като задължително в долния ляв ъгъл се поставят инициалите на служителя, 

изготвил документацията. 

                   /2/.При отсъствието на Кмета на общината изходящата кореспонденция се 

подписа от Зам. Кмета или Секретаря на общината. 

                   Чл.52.Подпечатването на изходящата кореспонденция се извършва в 

деловодството на общината от главен специалист „Личен състав и деловодство” или 

при неговото отсъствие - от заместващия. 

                   Чл.53./1/.Печатите на общинската администрация са: 

                   1.ОФИЦИАЛЕН ПЕЧАТ – той е с кръгла форма, в средата с изобразен герб 

на Република България, около който е написано: Република България; община Чупрене 

област Видин. 

                   2.СЛУЖЕБЕН ПЕЧАТ – той е с кръгла форма, в средата е изобразен герба 

на Община Чупрене и надпис с големи букви КМЕТ, около него има надпис: Община 

Чупрене, област Видин. 

                   3.ПЕЧАТИ НА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА – те са с кръгла форма, с надпис 

в средата КМЕТ, около който е надписано: Община Чупрене, село ……….. 

                   4.ПЕЧАТИ НА КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ - те са с кръгла форма, с надпис 

в средата КМЕТСКИ НАМЕСТНИК, около който е надписано: Община Чупрене, село 

……….. 

                   /2/.Печатите се използват по реда, указан за общинската администрация. 

                   Чл.54./1/.Служебният печат на Кмета на общината се съхранява от Кмета на 

общината и от служителя, който оформя изходящата поща. Печатът  с държавния герб 

се съхранява и полага от Кмета на общината от изрично упълномощено от него лице. За 

подпечатване на платежни документи се използва служебния печат на Кмета на 

общината, който се съхранява от главния счетоводител  и касиера на общината. 

Печатите в кметствата се съхраняват и полагат от кметовете, а в кметските 

наместничества – от кметските наместници. 

                   /2/.Печатите за нотариална заверка са дадени срещу подпис и се полагат и 

съхраняват от кметовете на кметствата, а за Общинската администрация – от Главен 

специалист „Личен състав и деловодство”. 

                   /3/.За наличните печати е заведен специален дневник, в който е положен 

всеки един от печатите и подписа на служителя, който го е получил и отговаря за 

неговото съхранение. 

 

 
РАЗДЕЛ  V 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

С ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 
                   Чл.55./1/.Изготвянето на проектопредложенията от общинската 

администрация за заседанията на Общински съвет Чупрене става по инициатива на 

Кмета на общината, Секретаря на общината, Кметове на кметства и Кметски 

наместници. 

                   /2/.Проектопредложенията се обсъждат с компетентните по съответните 

въпроси служители от общинската администрация и се съгласуват с юриста на 

общината. 

                   /3/.Предложенията до Общински съвет Чупрене се внасят подписани от 

Кмета  на общината. 
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                   /4/.Всяко предложение се депозира в Общинския съвет в установените с 

неговия правилник срокове, със съответните придружаващи го документи, справки и 

разчети и проект за решение. 

                   Чл.56./1/.Решенията на Общинския съвет, отнасящи се до работата на 

общинската администрация са задължителни за нея и се привеждат в изпълнение в 

седемдневен срок, считано от датата на получаването на протокола с взетото решение 

от заседанието на Общинския съвет. Контролът по изпълнението на решенията на 

Общинския съвет  се осъществяван от Секретаря на общината. 

                   /2/.При установяване на не законосъобразност на взетото от Общинския 

съвет решение, Кметът на общината го оспорва по предвидения за това ред в ЗМСМА. 

 

 

 

РАЗДЕЛ VІ 
 

РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ, ОТПУСКИ,  
НАГРАДИ, НАКАЗАНИЯ 

                    Чл.57./1/.Работното време на служителите от общинската администрация е 

8 часа дневно и 40 часа седмично при 5 дневна работна седмица , с начало и край на 

работното време, и почивки – определени с Правилника за вътрешния трудов ред. 

                   /2/.Работното време на държавните служители в общинската администрация 

съвпада с работното време на служителите по трудово правоотношение и е 8 часа 

дневно и 40 часа седмично при 5 дневна работна седмица – от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 

13.00 ч. до 17.00 ч., с почивка за осигуряване на отдих от непрекъсната трудова дейност 

от 10.00 ч. до 10.15 ч. и от 15.00 ч. до 15.15 ч. 

                   Чл.58.Напускането на работното място през работно време става само с 

разрешение на Кмета на общината, а при неговото отсъствие – с разрешение на 

Секретаря на общината. 

                   Чл.59./1/.Ползването на платен годишен отпуск става по утвърден график от 

Кмета на общината. 

                   /2/.При необходимост от ползване на платен или неплатен отпуск, извън 

графика, служителите уведомяват писмено Кмета на общината един ден 

предварително.  

                   /3/.В случай, че служител е възпрепятстван да се яве навреме на работа, той 

е длъжен да уведоми за това прекия си ръководител. 

                   Чл.60.Командироването на служителите от общината става само с писмена 

заповед на Кмета на общината, като отчета се представя в седмодневен срок, но не по-

късно от края на календарния месец. 

                   Чл.61./1/.За добра работа и принос при изпълнение на служебните си 

задължения служителите в общинската администрация имат право на отличия и 

парични /предметни/ награди. 

                   /2/.Отличието е грамота, а паричната /предметна/ награда е в размер до 200 

лв. /Двеста лв./ 

                   /3/.Награждаването на служителите се извършва със заповед на кмета на 

общината, в която се определя  вида и стойността  на наградата, която може да бъде и 

отличие, и парична  /предметна/ награда.                                                                                                                   

                   Чл.62.Достъпа на служители в извън работно време и в почивни дни на 

работната място е регламентиран в Правилника за вътрешния ред в Общинската 

администрация. 
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                   Чл.63.Забранено е тютюнопушенето на работните места, коридорите, 

фоайетата, стълбищните площадки и санитарно-хигиенните помещения в сградата на 

общинската администрация, кметствата и кметските наместничества. 

                   Чл.64./1/.За нарушение на трудовата дисциплина служителите носят 

дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда или Закона за държавния служител. 

                   /2/.Дисциплинарно наказаните през годината служители нямат право на 

награди. 

 

 
                      ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  
 
                     § 1. Устройственият правилник на общинската администрация се издава на 

основание чл.44 ал.1 т.16 от Закона за местното самоуправление и местна 

администрация, във връзка със   Закона за администрацията. 

                   § 2. За организацията на работа на дейностите и звената на бюджетна 

издръжка към общината е валидна регламентираната  в Глава  пета “Организация на 

работата на администрацията” от  Устройствения правилник , като длъжностите са 

определени с утвърдената структура за бюджетните дейности  и  утвърденото щатно 

разписание от кмета на общината, и задълженията на всяка длъжност са записани в 

длъжностната характеристика.                            

                    § 3. Устройственият правилник на общинската администрация е утвърден 

със Заповед № 320 от 31.12.2009 год. на кмета на общината и влиза в сила от датата на 

заповедта.  

                     § 4. Актуализиран със Заповед № 45 от 26.03.2009 год. 

                     § 5. Актуализиран със Заповед № 15 от 14.01.2010 год. 

                     § 6. Актуализиран със Заповед № 247 от 08.11.2010 год. 

                     § 7. Актуализиран със Заповед №  34 от 07.02.2012 год. 

                     § 8. Актуализиран със Заповед №  160 от 23.05.2012 год. 

                     § 9. Актуализиран със Заповед №  393 от 30.12.2013 год. 

                     § 10.Актуализиран със Заповед № 28 от 31.01.2017 год. 

 
 


