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Глава първа 
 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. С този правилник се определят организацията на дейност, функционалните задължения на 
служителите от административните звена в общинска администрация Велинград, работното 
време и неговото разпределение, почивките, звената за управление при бедствия и кризи и 
организацията им, изплащането на възнаграждения, отличия и награди, права и задължения на 
служителите, дисциплинарна отговорност, специфични изисквания за заемане на длъжности. 
Чл.2. На територията на община Велинград са обособени 19 кметства /без км. Велинград/. 
Чл.З. Общинска 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, подпомага общинския 
съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по административното обслужване на 
гражданите, физическите и юридическите лица. 
Чл.4 Общинската администрация при осъществяване на своята дейност се ръководи от 
принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, 
целесъобразност и ефективност. 

Глава втора  
КМЕТ НА ОБЩИНА 

Раздел I  
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.5 (1) Кметът на общината е едноличен орган на изпълнителната власт /чл.38,ал.1 отЗМСМА/. 
(2).Кметът на общината е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити по 
бюджета на общината 
(3) Кметът упражнява общо ръководство и контрол на общинска администрация и представлява 
Общината. 
(4) В своята дейност кметът на общината се ръководи от закона, актовете на 
общинския съвет и решенията на населението. 
Чл.6. (1) При осъществяване на дейността си кметът на общината се подпомага от заместкик-
кметове. 
(2) Кметът на общината може да делегира свои правомощия, в случаите разрешени от закона, 
както и да упълномощава.  
(3).Кметът на общината не може да ръководи политическа партия или нейна структура, да 
извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде управител или да участва 
в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето 
на мандата му. 

Раздел II 
 ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА 

Чл.8. (1) Кметът на общината: 
1.ръководи цялата изпълнителна дейност на общината; 
2.внася за одобрение от общински съвет на структурата на общинската 
администрация; 
3.назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, 
кметските наместници, служителите в общинска администрация с изключение на тези по 
чл46,ал. 1 т.4 ЗМСМА и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания; . 
4.отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава 
писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби; 
5.организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския 
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бюджет; 
6.организира изпълнението на дългосрочните програми; 
7.организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това. 
Изпраща на общинския съвет актовете си, издадени в изпълнение на 
неговите решения, в 3-дневен срок от издаването им; 
8.организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от 
актовете на президента на републиката и на Министерския съвет; 
9.възлага  изпълнението  на  свои функции  на  кметовете  на  кметствата, 
координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при 
тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и 
действията на кметовете на кметства при изпълнение на техните правомощия и може 
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 провежда действия по защита на населението при бедствия,  
аварии и катастрофи; 
12.възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни 
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;. 
13.изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези 
функции с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за 
гражданското състояние и на други длъжностни лица от общинска администрация; 
14.осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет; 
15.утвърждава устройствения правилник на общинска администрация; 
16.осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество; 
17.изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство; 
18.определя наименованието на длъжностите на държавните служители съгласно ЕКДА; 
19.утвърждава   длъжностното   разписание   на   служителите   в   общинската 
администрация; 
20.прави ежегоден отчет пред общинския съвет и населението на общината; 
21.организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и 
чужбина и с неправителствени организации; 
22.представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда; 
(2) Кметът на общината изпълнява и други функции, определени с 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. 
Чл.9. В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди. 

Глава трета 
ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ НА ОБЩИНАТА, КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ 

НАМЕСТНИЦИ 
Раздел I 

ЗАМЕСТНИК- КМЕТОВЕ 
Чл.10. (1) Кметът на общината назначава  заместник - кметове в съответствие с одобрената 
численост. 
(2)  Те подпомагат кмета при осъществяване на политическата програма и изпълнение на 
неговите правомощия. Техните правоотношения могат да бъдат прекратени предсрочно със 
заповед на кмета на общината без предизвестие. 
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(3) Броят на заместник- кметовете в община Велинград се определя в общата численост на 
персонала с акт на Общински съвет: 
(4) Функции на заместник – кметове 
1. дефинират политиките за развитие, указват критериите и стратегическите цели, определят 
срокове за реализация на целите, дават насоките при разработване на програми, стратегии, 
планове за сферите, за които отговарят; 
2. възлагат,  координират, контролират, участват в разработването и контролират изпълнението 
на програми, стратегии и планове на Общината за сферите, за които отговарят. Осъществяват 
контрол за изпълнението им. Участват в разработването и контролират наличието на процедури 
за управление на дейностите, за които отговарят. 
3. участват в разработването и контролират наличието на годишни, краткосрочни, средносрочни 
и дългосрочни цели за работата на структурните звена, за които отговарят. 
(5) Сфери на отговорности на заместник – кметове 
1. Заместник-кмет с функции в дейностите: разработване и управление  на проекти по програми, 
финансирани от Европейски съюз и други извънбюджетни средства, координация и контрол 
върху дейността по разработването и управлението им; обществени поръчки, общински 
предприятия и търговски дружества, бюджетни и икономически дейности, здравеопазване, 
социални дейности и услуги, туризъм, структура на общината.  
2. Заместник-кмет с функции в дейностите, свързани с екология, чистота, устройственото 
планиране, строителство, общинска собственост, гори, земи, управление при бедствия и кризи, 
транспорт, води ( питейни, минерални), техническа инфраструктура 
3. Заместник-кмет с функции в дейностите спорт, обществен ред и сигурност, етнически и 
демографски въпроси, образование, култура, вероизповедания, европейски проекти; 
Чл.11. Заместник-кметовете не са държавни служители и служители на общинска 
администрация.. 
Чл.12. Заместник-кметовете на общината не могат да ръководят политическа партия или нейна 
структура, да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат 
управители или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски, 
дружества и кооперации за времето на мандата. 
Чл.13.(1) 3аместник-кметовете подпомагат кмета на общината, съобразно закона, този 
правилник и възложените им функции. 
(2)  Кметът на общината определя със заповед заместник - кмет, който да изпълнява функциите 
му при негово отсъствие от общината. 
(3) Заместник – кметовете изпълняват и задачи, за които са оправомощени по реда на чл.39,ал.4 
от ЗМСМА. 

Раздел II 
КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА 

Чл.14. (1) В състава на община Велинград влизат следните кметства: Абланица, Алендарова, 
Биркова, Бутрева, Велинград, Всемирци, Враненци, Грашево, Горна Биркова, Горна 
Дъбева, Драгиново, Долна Дъбева, Кандови, Кръстава, Пашови, Рохлева, Света Петка, 
Цветино, Чолакова и Юндола. 
Чл.15. Кметовете на кметства не могат да ръководят политически партии или техни структури, 
да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат управители или да 
участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за 
времето на мандата им. 
Чл.16. (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, 
опазването на общинската собственост на територията на кметството; 
4.назначава и освобождава служителите от общинската администрация, които подпомагат 
неговата дейност, в съответствие с утвърдената структура; 
5.приема мерки за подобряване и  възстановяване на околната среда и организира охраната на 
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полските имоти; 
6.води регистрите  на населението и за гражданско състояние  и  изпраща актуализационни 
съобщения до ЕСГРАОН; 
7.осигурява  извършването   на  административни  услуги   на   физически   и юридически лица; 
8.организира и ръководи защитата на населението при бедствия, аварии и катастрофи; 
9.представлява кметството пред населението, пред обществени и политически организации и 
пред други кметства; 
10.прави публичен отчет пред населението на кметството на всеки 12 месеца; 
11. организира изпълнението на актовете на общинския съвет и кмета на общината, отнасящи се 
до територията и гражданите на кметството. 
12.свиква общо събрание на населението в кметството; 
13. кметовете на кметства могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на 
съвещателен глас и задължително вземат участие при обсъждането на въпроси, отнасящи се до 
кметството. 
14. кметът на кметството изпълнява и други функции, възложени от закона, подзаконови 
нормативни актове, решения на общинския съвет или от кмета на общината. 
15. определените от Общински съвет Велинград като второстепенни разпоредители с бюджетни 
кредити кметове на кметства, изпълняват бюджета на съответното кметство при стриктно 
спазване на внедрените правила и процедури; 
16. кметовете на кметства прилагат внедрените системи за финансово управление и контрол; 
17.изпълняват законосъобразно и своевременно възложените им от кмет на община функции и 
задачите, произтичащи от актове на Общински съвет; 
18. управляват предоставените им нормативно или с решение на Общински съвет имоти; носят 
отговорност за действията/ бездействията си за стопанисване на общинската собственост на 
територията на кметството в съответствие с възложеното.  
19. за имоти, находящи се на територията на съответното кметство, които кметовете не 
управляват съгласно нормативен акт, съответно решение на общински съвет, сигнализират 
кмета на общината, ако има върху тях посегателства или не са отдадени под наем или друг вид 
ползване. 

Раздел III  
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ 

Чл.17. В населено място, което не е административен център на кметство, кметът на общината 
може да назначи кметски наместник. 
Чл.18. По решение на Общински съвет кметски наместник може да се назначи и на основание §3 
от ЗАТУРБ  
Чл.19. Кметският наместник не може да ръководи политически партии или техни структури, да 
извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде управител или да участва 
в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации. 
Чл.20.(1) Кметските наместници имат следните пълномощия: 
(2) Кметските наместници се отчитат писмено за дейността си пред кмета на 
общината на 12 месеца. 
(3) Кметските наместници могат да участват в заседанията на общинския съвет с 
право на съвещателен глас и задължително вземат участие при обсъждането на 
въпроси, отнасящи се до населеното място. 
(4)  Кметските наместници изпълняват и други функции, възложени им от закона, подзаконови 
нормативни актове, решения на общинския съвет или от кмета на общината. 
(5) Кметските наместници организират дейността по защита на населението при бедствия и 
аварии за територията, за която отговарят. 
(6)  За имоти, находящи се на територията на съответното населено място сигнализират кмета на 
общината, ако има върху тях посегателства или не са отдадени под наем или друг вид ползване.  
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Глава четвърта 
 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

Раздел I  
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.21. Общинска 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 
юридическите лица административно обслужване. 
Чл.22 (1) Общинската администрация е обща и специализирана. 
(2) Общата администрация осигурява технически дейността на органите на местната власт и на 
специализираната администрация и извършва дейности по административното обслужване на  
физическите и юридическите лица. 
(3) Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията 
на органите на местната власт. 
(4) Дирекциите и отделите  са структурни звена за ръководство, организация, координация   и   
контрол   в   съответните   сфери   от   работата   на   общинската администрация и осъществяват 
дейност в рамките на предоставените правомощия и функции, определени в нормативните 
актове и този правилник. 
Чл.23.Структурните звена на общинската администрация участват в изготвянето и 
реализирането на проекти за привличане на средства от национални и международни програми и 
фондове, за развитие на инфраструктурата и подпомагане дейностите на общината, както и при 
разработване и реализиране на съвместни програми и проекти с неправ. организации. 

 
Раздел II 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА 
Чл.24 (1) Секретарят на общината се назначава и освобождава от кмета на общината: 
(2) Секретарят на общината трябва да бъде лице с висше образование. 
(3) Секретарят на общината не може да ръководи политическа партия или нейна структура, да 
извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде управител или да участва 
в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации. 
Чл.25 (1) Секретарят на общината организира и отговаря за: 
1. организира дейността на общинска администрация; 
2. отговаря  за  условията  на  работа  на  служителите  на   общината  и  за информационно 
техническото обезпечаване на дейността им;; 
3. организира деловодството, документооборота и общинския архив; 
4. отговаря   за   дейността   на   звената   по   гражданска   регистрация   и административно 
обслужване;  . 
5. отговаря за поддържане в актуално състояние на избирателните списъци в 
общината; 
6. следи за разгласяването и обнародването на актовете на общински съвет и на кмет на 
общината; 
7. отговаря за работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и 
юридическите лица; 
8. организира и отговаря за организационно- техническата подготовка и произвеждането на 
изборите и на местните референдуми; 
9. утвърждава    Вътрешните    правила    за    реда    и    организацията    на административното 
обслужване на физическите и юридическите лица; 
10. утвърждава длъжностните характеристики на държавните служители в общинската 
администрация; 
11. изпълнява и други задачи, определени с нормативни актове или възложени от кмета на 
Общината; 
12. подготвя проектите на документи, свързани с настойнически и попечителски дела; 
13. подготвя и актуализира заповедите, свързани с определяне на длъжностни лица за съставяне 
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на актове за установяване на нарушения за всички състави, които са от компетентността на 
общините. 
14. подготвя проекти за решения за създаване и закриване на кметства; за административно- 
териториални промени, засягащи територията или границите на общината; 
15. подготвя проекти за решения за печат на община; 
16. изготвя проекто - решенията по повод предложения по АПК; 
17. създава организация и ред за работа със сигнали от граждани и юридически лица 
18. изпълнява задълженията на оценяващ ръководител за длъжностите, които съгласно приетата 
от ОбС  структура, не са пряко подчинени на кмет на община.  

 
Раздел III  

Структуриране  
Чл.26. Общата численост и числеността на длъжностите в Общинска администрация се определя 
с решение на общински съвет като специфичните изисквания за назначаване и длъжностите, 
които се заемат по служебно правоотношение се определят в приложение и са съгласно 
Приложение №1. Длъжностите младши експерт, старши експерт, главен експерт, инспектор, 
старши инспектор, главен инспектор, началник на отдел, директор на дирекция, секретар на 
община се заемат по служебно правоотношение. 
  

Раздел IV  
ФУНКЦИИ НА ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ: 

Чл. 27. Дирекция"Финансово-счетоводна дейност": 
1.изготвя обобщени счетоводни отчети за изпълнение на бюджета и осъществява контрол за 
правилното разходване на средствата съгласно утвърдения бюджет; 
2.извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите на общинския бюджет; 
З.изготвя заявките за необходими средства на общината; 
4.подготвя ведомости за заплати и платежни документи за осигуровки върху заплатите на  
служителите; 
5.води отчетност на всички дълготрайни активи чрез проверки и инвентаризации в изпълнение 
на чл.чл. 21 и 22 от Закона за счетоводството; 
6.изготвя годишен финансово-счетоводен отчет и приложенията към него, съгласно чл.чл. 23 - 
32 от Закона за счетоводството и Примерните национални счетоводни стандарти; 
7.организира отчетността на дълготрайните активи на общинската администрация; 
8.организира съхранението на счетоводната информация и ползването й съгласно чл.чл. 42-45 от 
Закона за счетоводството; 
9.подпомага кмета на общината за правилното и законосъобразно използване на финансовите 
ресурси, за опазване на общинската собственост и за предотвратяване на разхищения и 
злоупотреби с парични средства и стоково- материални ценности; 
10. разработва годишната прогноза за финансов резултат от дейността на търговските дружества 
с общинско имущество или с общинско участие в капитала поотделно. 
11. оказва методична помощ и контрол по разработването и изпълнението на бюджета на всички 
бюджетни дейности и кметства в общината;, 
12. осъществява контрол по внасянето на дивидентите, определени от Общински съвет, на 
търговските дружества; приходите от общински предприятия и общински дейности; приходите 
по концесионни договори; договори за съвместна дейност по ЗЗД; внасяне на суми по 
разсрочени плащания от разпоредителни сделки с общинска собственост;   
13. извършва разплащания след представяне на контролен лист за извършване на разход и 
проверка на фактура с изпълнение на задълженията, произтичащи от внедрени системи и 
процедури;     
14.извършва текущ и последващ контрол по своевременното завеждане на стопанските операции 
и разходването на бюджетните кредити; 
15.подготвя отчетите за касовото изпълнение на бюджета по образец на Министерството на 
финансите, в частта му за плана и натуралните показатели; 
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16.следи за своевременното внасяне на събраните суми от такси и услуги в приход на 
общинския бюджет; 
17.изготвя предложения до общински съвет за промени в Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги по чл. 9 от Закона за местните данъци и 
такси и тарифата към нея; 
18.съдейства за подготовката на план-сметките и калкулациите на разходите при определяне 
размерите на местните такси и цени на услуги, предоставяни от общината;  
19. съдейства на заявителите на обществени поръчки за изготвяне на конкретните стойности за 
заявките; на база анализите на разходите за предходни години представя списък на 
длъжностното лице с функции “обществени поръчки” за видовете услуги/доставки със 
съответна прогнозна стойност, за които прогнозира, че за следваща година следва да се подготвя 
с процедура възлагането на обществената поръчка, в срока за заявки; 
20.представя периодично на Националното сдружение на общините в Република България 
унифицирана информация за изпълнението на общинския бюджет;  
21.разработва Вътрешни правила за работната заплата, предлага ги за одобрение от кмета на 
общината и следи за тяхното изпълнение; контролира правилното формиране на работна заплата 
като задължително следи за съответствието на конкретния размер със заеманата длъжност в 
иерархично отношение и оценката при атестация.  
22.анализира разходването на средствата и прави целесъобразни предложения; предлага 
проектите за решения за общински съвет за определяне възнаграждението на кметове и 
средствата за работна заплата на персонала от общински бюджет; 
23. оказва методическо ръководство и контрол на общинските фирми и звена, по прилагането на 
нормативната база за заплащане на труда. 
24.организира и извършва инкасирането на местните приходи, събирани от общината. Внасят 
ежедневно събраните суми; 
25. извършва плащания по задължения на Общината след извършване на проверка за 
изискуемата компетентност на длъжностното лице, подписало съответните документи в 
съответствие с нормативната база и упълномощавания. Преди подписване от кмет е 
задължително подписването от длъжностното лице, което има делегирани със закон функции в 
съответното направление. 
26.разходите, свързани със строителство, се удостоверяват от комисия в минимален състав от 
трима човека; не се извършват плащания за инвестиционно проектиране, ако липсва одобрен 
проект и протокол за предаване в архив на един екземпляр от проекта; не се извършва плащане 
на надзор в строителството, ако фирмите не са предали с протокол изискуемата документация и 
обекта в съответствие с Наредба №3; не се извършва превод на суми за строителство по 
стопански начин, ако не е предадена заповед за определяне на длъжностно лице, което подготвя  
в съответствие със закона  на изискуемата документация. Копия на платежните нареждания за 
извършени разплащания по инвестиционната програма на Общината се отделят за досиетата на 
съответните обекти. 
27. директорът на дирекцията извършва проверки и заверява  всички проекти на договори, 
заповеди и проекто- решения, от които произтичат плащания. Отказите за подписване 
задължително се мотивират. 
28. директорът на дирекцията задължително участва при разработване на договори за възлагане 
на управление на търговски дружества в частта – постигане на финансови резултати и 
отговорност.  
29. изготвяне на мотивирани проекти за решения и изпълнение на цялостни процедури при взети 
решения от общински съвет, свързани с ползване на банкови кредити, предоставяне на 
безлихвени заеми и за емитиране на облигации, проекти за решения и изпълнение за създаване и 
прекратяване на общински фондации и проекти за управление на дарено имущество;   
30.контролира разходването на бюджетните средства и стопанисване на материалните активи от 
общинската администрация, звената и структурите в бюджетната сфера; 
31.оказва методическа помощ на общинската администрация по прилагането на нормативните 
документи, свързани с контролната дейност; 
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32.дава становища по проекти на заповеди, наредби и други документи, свързани с финансовата 
дейност на общинската администрация; 
33.осъществява непрекъсната връзка и взаимодействие с външни контролни органи; 
34. упражнява системен контрол по целесъобразното и законосъобразно изразходване на 
бюджетните средства и средства по всички програми и фондове, предоставени на юридическото 
лице- община Велинград и изготвя анализи. 
35. разработва проектите на системи за финансово управление и контрол за дейността на 
структурното звено; 
36. изпълняват се всички действия и задължения, произтичащи от закон за счетоводството, закон 
за публичните финанси, закон за общинския дълг в съответствие със закон за устройство на 
държавния бюджет, закон за държавния бюджет за съответната година и ПМС за изпълнение на 
държавния бюджет, поднормативните актове към тях и указания на Министерство на финансите, 
които са относими към общините и които с настоящия устройствен правилник не са привменени 
в задължения на други структурни звена на администрацията. 
37. подготвя декларациите за общински имоти за отдел «Местни приходи»; 
38. събира, обобщава и подготвя отчетите за сферата на образование, както и извършва 
съответната дейност, свързана с бюджет за сфера на образование в частта подпомагане на кмет 
на община при изпълнение на правомощията му в сферата на образование; 
39. изготвя счетоводната документация, свързана с отчитане на проекти, финансирани от 
Европейски фондове и други извънбюджетни средства, за случаите в които не са предвидени 
средства по проекта за счетоводител за съответния проект и/или няма одобрен екип по 
управление на проекта в част счетоводство; 
40. ръководителят на структурната единица подготвя заповедите, с които се възлагат задачи, 
касаещи осъществяване на предварителен контрол за поемане на задължения и извършване на 
разход за всички разходи на юридическото лице община Велинград. 
41.  води регистър, съдържащ ревизионни актове. 
42. директорът на дирекцията отговаря и ръководи служителите, назначавани от кмет на община 
в дейност “Други дейности по икономиката” 
43. Ръководителят на структурното звено предоставя писмено информация за договорите за 
обществени поръчки, окончателното плащане по които е извършено. 
44. Разработва и предлага годишните цели на административното звено в срок до края на месец 
ноември на съответната година и методологията за оценяване на постигането им. 
 
Чл. 28. Финансов контрольор 
1. контролира разходването на бюджетни средства и стопанисването на материалните активи на 
общинска администрация, звената и структурите в бюджетната сфера; 
2. дава становища по проекти на заповеди, наредби, проекти за решения и други документи, от 
които ще последват плащания; 
3. извършва предварителен контрол за поемане на задължения и извършване на разход и при 
възлагане – последващ контрол по данните във фактурите 
4. определя обхвата и вида системи, свързани с финансово управление и контрол по закон за 
финансово управление и контрол в публичния сектор. Разработва и актуализира системите и 
процедурите, свързани с финансово управление и контрол. Служебно следи за наличие на 
несъответствия. 
Чл.29. Дирекция "АПИО"  
1. осигурява изпълнението на закон за достъп до обществена информация; 
2. подготвя проектите на заповедите, свързани с прилагането на Закон за събранията, митингите 
и манифестациите; 
3. води регистър за издадени служебни карти и регистър на печатите; 
4. разработва план за действие по чл.39 от ЗВОПС- при необходимост; 
5. за канцеларски разходи се създава възможност за установяване на разходите за извършвани 
услуги с цел яснота при формиране на таксите за предоставяни административни услуги. 
6. възлага работата, координира изпълнението на задачите и контролира изпълнението на 
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задачите от лицата, чията дейност е свързана с установяване на нарушения. При констатирани 
проблеми сезира и съответния им пряк административен ръководител.  
7. събира, обобщава и анализира данни, свързани с пряката си работа и дейността на 
ръководената дирекция. Изготвя отчети, вкл. отчетите по изпълнение на решенията на 
Общински съвет и анализите с резултатите от прилагането на норм.актове на Общински съвет. 
8. участва в разработването на проекти за нормативни актове и вътрешни актове на община 
Велинград; 
9. води форма 76 по регламент, установен със заповед на кмет на община; 
10. осъществява контрол за наличие на длъжностни характеристики  и при необходимост – 
изготвя; осъществява обща координация и контрол по изпълнение на трудово законодателства за 
ръководителите на всички дейности в общата структура на община Велинград, включително 
чрез съдействие или изготвяне на длъжностни характеристики като съхранява трудовите досиета 
в структурното звено. Изготвя длъжностни характеристики на служителите, които са пряко 
подчинени на кмет на община.  
11. осъществява обща координация, ръководство и контрол върху дейност “Чистота”; 
12. подготвя, координира и подпомага процеса по извършване на обучения на служителите от 
ОбА, разработва планове  и съхранява съответните документи; 
13. изпраща на общински съвет актовете, издадени в изпълнение на решения на общински съвет, 
в сроковете, установени със ЗМСМА; 
14. осъществява контрол за спазване на трудовото законодателство и воденето на изискуемата 
документация за общинска администрация и дейностите в общата структура на общината; 
15. подпомага работата, свързана с подготвянето на предложенията  за структурни промени; 
16. участва в работа на комисии; 
17. подготвя и изпълнява задължения, свързани с архиви на юридическото лице община 
Велинград 
18. при възлагане изпълнява задачи като заместник завеждащ регистратура за класифицирана 
информация 
19. при възлагане – извършва проверки, свързани със сигнали, жалби или предложения. 
20. вписва в регистъра по Наредба за условията и реда за воденето, поддържането и ползването 
на административния регистър изискуемите по наредбата данни 
21. разработва планове, създава графици за изпълнение по дългосрочни програми и стратегии, 
осъществява контрол за изпълнението им; Подпомага разработването на целите за работа на 
администрацията - годишни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни като разпределя 
задачите за изпълнение; 
22. разработва и предлага годишните цели на административното звено в срок до края на месец 
ноември на съответната година и методологията за оценяване на постигането им; 
23. завежда регистратура класифицирана информация. 
(1) Отдел "Административно- правен"  
1.следи за своевременното изпълнение решенията на общински съвет. 
2.организира съхраняването и обработката на общинския архив, като предоставя исканите 
справочни документи на физически и юридически лица; 
3.организира и контролира дейността по копиране (размножаване) на документи и материали на 
общинския съвет, общинската администрация и граждани, ползващи административна услуга; 
4.осигурява технически залите в основната административна сграда; подготвя, координира   и   
контролира   графика   за тяхното използване; 
5.изпълнява задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на избори; изпълнява 
решения за провеждане на референдуми и общи събрания; процедури по обществени 
обсъждания; 
6. задължително дава мнение по законосъобразността на проектите на актове 
и решения на общинския съвет; 
7. дава мнение по законосъобразността на проектите на заповеди на кмета на 
общината като ги парафира, а при несъгласие прилага мотивирано мнение; 
8.съвместно с другите звена участва при съставянето, изменението и прекратяването на 
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договори; 
9.контролира законосъобразното съставяне на договорите и другите актове, свързани с 
възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения със 
служителите, на заповедите за дисциплинарни наказания и за търсене на имуществена 
отговорност на виновните лица; 
10.проучва и анализира прилагането на актовете на общинския съвет и при необходимост прави 
предложение пред ръководството за усъвършенстването им или за вземане на мерки за 
правилното им прилагане; 
11.осигурява входящата и изходящата кореспонденция по съдебните дела, анализира  и  
обобщава  резултатите  от съдебните  и други дела  и  периодично-информира кмета на 
общината за тях; 
12.осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и 
арбитражен съд; 
13.съдейства и осигурява с правни средства своевременното събиране на вземанията на 
общината; 
14.дава мнение по постъпили жалби, сигнали и предложения. Води регистър за постъпили устни 
сигнали по Административно процесуален кодекс и съставя надлежни протоколи; отразява в 
регистър сигналите, получени по “горещ” телефон. Изготвя решения по повод предложения по 
АПК; 
15.съдейства за повишаване ефективността от стопанската и друга дейност в общината; участва 
във всички конкурси и търгове, провеждани от общината и в комисиите по процедури за 
обществени поръчки. 
16.организира, изпълнява и контролира поддръжката и ремонта на сградите на общинската 
администрация, сградите в кметствата и почивните бази на общината; 
17.осъществява поддържането, експлоатацията и техническия контрол на машините, 
оборудването, съоръженията и системите, осигуряващи дейността на общинската 
администрация, включително в почивните бази на общината; 
18.осигурява общинската .администрация с необходимите консумативи и материали за 
дейността; 
19.подготвя и актуализира проектите за щатно разписание на длъжностите в общинската 
администрация и на дейностите в общата структура на общината; подготвя проектите за 
решения за сесия на общински съвет, свързани със структура на общински предприятия 
20.организира и разработва длъжностно и поименно разписание за заплатите на служителите от 
общинската администрация, общинските дейности и звена и ги представя за одобрение от кмета 
на общината; 
21.организира разработването на длъжностните характеристики на служителите от общинската 
администрация, на общинските дейности и звена, както и тяхното актуализиране; 
22.изготвя разписанията по длъжности и ги предлага за одобрение от кмета на общината. 
23.оформя документите при сключване и промяна на трудово и служебно правоотношение, на 
допълнителна трудова заетост, в съответствие с трудовото законодателство и ЗДС, 
инструкциите и заповедите на кмета на общината. Оформя конкурсната документация. 
Разработва договори за възлагане управление и контрол на общински търговски дружества и 
длъжностни характеристики на ръководителите на общинските предприятия. Подготвя 
граждански договори за услуги. Води личните досиета на служителите от общинска 
администрация, дейности в общата структура на общината, директори на общинските 
предприятия, управители и контрольори на търговски дружества и издава документи и 
удостоверения, свързани с тях; 
24.води статистическа отчетност за числеността на персонала и плащанията от фонд "Работна 
заплата" и други източници; 
25. води регистъра на административните структури; 
26. осигурява проучване за необходимост от процедури за обществени поръчки, разработване на 
документации, изпълнение на процедури по обявяване, контрол по сключени договори /без 
задължения за инвеститорски контрол и част – технически задания/, съхраняване на оригинал на 
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документация до издаване в архив с опис. Конкретния регламент се установява със заповед.  
27. Организира, координира, контролира и ръководи дейностите в общата структура на 
Общината- “РТВ”, “Обреден дом”,”Други дейности по БООС”, “Почивно дело и соц. отдих”; 
28. връща на физически и юридически лица неокомплектовани преписки; жалби срещу актове, 
сроковете, по които са изтекли; връща преписки, по които вече има произнасяне; 
29 подготвя отчетите за дейността на общинска администрация /напр. пред Министър на 
държавната администрация, отчет по изпълнение решенията на общински съвет и т.н./; 
30. подготвя проектите за оспорване на решения на общински съвет в съответните срокове, 
когато противоречат на интересите на общината или нарушават законите; 
31. обработва в електронен вид данните за всички дела, по които община Велинград е страна; 
32. началникът на отдела отговаря за предоставяне на информация за други структурни звена, 
както следва: 
а) за деловодство- предоставя заверени решения от съдебната власт; 
б) за другите структурни звена- предоставя своевременно определения, решения и призовки в 
съответствие с предмета на дейност; 
в) за всички дела, по които община Велинград има интерес, следи за наличие на пълномощно за 
явяване и респ. го подготвя, осъществява процесуално представителство; 
г) осъществява предварителен контрол за поемане на задължения и извършване на разход по 
договори за юридически услуги и обосновава необходимостта от наемане на адвокат при липса 
на достатъчен адм.капацитет; води се регистър и се заявява необходимост от поръчка по ЗОП; 
33. старши инспектор 
а) организира експлоатацията, използването и поддръжката на автопарка на общинска 
администрация и предприема съответните действия за техническите прегледи на автомобилите; 
б) организира, изпълнява и контролира спазването на нормативните и технически изисквания за 
безопасност и противопожарна защита в сградите на общинска администрация; 
в) изпълнява задачи, свързани с установяване на нарушения; 
г) осъществява предварителен контрол за законосъобразност за поемане на задължения и 
извършване на разходи до назначаване на финансов контрольор. 
д) разработва плана за привеждане на общината от мирно във военно положение и провежда 
мероприятия по подготовка за работа във военно време; 
е) разработва военновременния план на общината и го актуализира периодично, в съответствие с 
методологията за военно временно планиране; 
ж) координира и контролира изпълнението на задачите по подготовката за работа във военно 
време; 
з) поддържа пунктовете за военновременно управление на общината в техническа изправност; 
и) организира подготовката на ръководния състав за привеждане на общината от мирно във 
военно положение; 
й) организира денонощно дежурство за поддържане готовността на общината  за оповестяване 
при привеждане на страната от мирно във военно положение; 
к) докладва периодично -при поискване от министерство на отбрана, изпълнението на задачите 
по подготовка на общината за работа във военно време; 
л) организира и осъществява контрол за изпълнението на военновременни задачи; 
м) планира, организира и осъществява общинското участие в учение по отбранително-
мобилизационната подготовка; 
н) контролира изпълнението на нормативните актове по формиране, съхранение и обновление 
на военновременните запаси; 
о) изпълняват функциите на служител по сигурността на информацията. За длъжностното лице 
се въвежда специфично изискване за заемане на длъжността- достъп до класифицирана 
информация; 
п) изпълнява функциите на служител по сигурността на информацията; 
р) участва в комисии и съвети, свързани с управление при кризи и бедствия. 
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с) подготвя заповедта за реда, начина и мястото за носене на дежурството и техническите 
средства за оповестяване, подготвя и актуализират инструкцията за задълженията на 
дежурните, произтичащи от ПМС 212. 
34. 1,0 щатен брой главен специалист на ОбА с функции, свързани с организационно - 
техническо обслужване на Общински съвет 
а)  осигурява организационно- техническото обслужване на Общински съвет; 
б) осигурява достъп на гражданите до актовете на Общински съвет; 
в) технически обработва актовете на Общински съвет; 
г) отговаря за съобщаването на актовете на ОбС на Областен управител и на Окръжна 
прокуратура и съхранява обратните разписки, удостоверяващи съобщаването; съхранява 
вестика, съдържащ публикуването на нормативните актове на ОбС; 
д)  води входящо- изходящия регистър на Общински съвет 
е) технически осигурява размножаването на материали за сесиите на ОбС; 
ж) отговаря за състоянието на архива на ОбС и съхранението на проектите за решения; 
з) изпълнява задачи, свързани с предоставяне на актове на ОбС на граждани и юридически лица 
след заплащане на съответните такси / изключва се служебно предоставяната информация/; 
и) води електронен регистър с актовете на ОбС, осигуряващ работата  на ОбС и ОбА; 
й) отговаря за спазването на действащата нормативна уредба при предоставянето на 
информация и актове; 
к) предоставя в електронен вид актовете на Общински съвет за подпомагане на дейността, 
свързана с изготвянето на отчетите по изпълнение на ОбС; 
л) отговаря за съобщаване срещу подпис на общинските съветници за насрочени сесии и пази 
удостоверяващите за това документи.  
35. главен специалист 
а) отговаря за техническо обезпечаване работата на кмет – придаване и приемане на 
предназначена за кмет документация; работни срещи;  
а) организира приемното време на кметове и заместник – кметове (записва часове, теми); 
б) събира и подготвя предварителна информация от администрацията за подготовка на срещите; 
в) подготвя графика за ползване на малка заседателна зала, актовете за ползването й и отговаря 
за наличието на имуществото в залата; 
г) събира и представя за подпис подготвените от администрацията документи и уведомява 
служителите за получаването им;  
д) подготвя актовете по чл.39,ал.2 от ЗМСМА. 
36. Извършва проверка и приема работа, възложена като външна услуга, свързана с разработване 
на документация за възлагане на обществени поръчки. 
(2) Отдел "ГРАО" 
1.поддържа регистър на населението и локална база данни "Население" в актуален вид; 
2. отговаря за коректната актуализация на информацията от територията на цялата община за 
Национална – база данни чрез постоянен визуален контрол и чрез осигуряване на система от 
мерки, гарантиращи сигурността на базата- данни и възможността за персонален контрол върху 
работата на служителите;  
3.съхранява документи и картотечни регистри в хартиен и автоматичен информационен фонд; 
4.приема молби и заявления на граждани и издава документи, касаещи гражданското състояние; 
5.оказва методическа помощ в рамките на своята компетентност на кметовете на кметства и 
кметски наместници; 
6.контролира работата на кметовете на кметства и кметските наместници по регистрация на 
гражданското състояние на лицата, правилното оформяне и съхранение на регистрите на 
населението и издаването на съответните документи; 
7.води регистрацията по постоянен и настоящ адрес на гражданите; 
8.изпълняват функциите на длъжностни лица по гражданско състояние в зависимост от 
предоставените им със заповед права; 
9. подготвят решенията за административна промяна на име и дават мотивирани становища по 
дела по чл.19 от Закон за гражданска регистрация; 
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10. отговарят за точността на избирателните списъци; 
11. активно участват в организационно- техническата подготовка на избори и референдуми; 
подготвят проектите на заповеди за образуване на избирателни секции; 
12. отговарят за приемането в архив и съхранението на регистрите от кметствата и населените 
места; 
13. подготвят проекти за решения за Общински съвет, свързани с даване на имена или 
преименуване на улици, площади; съгласувано с отдел “КРЗП” отговарят за даването на 
административен адрес; 
14.отговарят за изпълнението на Закон за защита на личните данни; 
15. подготвят становища по дела, свързани с промяна на име; събират доказателства- при 
необходимост, при охранителни производства; 
16.извършва и други дейности, вменени със закон или подзаконов нормативен акт като 
компетенция на ГРАО. 
17.контролира гробищните паркове. 
18. реализира правилно съхранение на регистрите на населението; 
19. (1) създава регистър за контрол върху файловете, предавани за актуализация в ТЗ “ГРАО”. 
(2) регистърът съдържа: дата на обработка; име на файла; брой актуализационни съобщения със 
съответните номера на актове/вид; име на обработилия; дата на предаване в ТЗ “ГРАО”; дата на 
обработка в НБД; дата на получаване на лист. визуален контрол; подпис на длъжностното лице 
обработило файловете; подпис на дл.лице, проверило визуалния контрол; 
20. длъжностните лица, съставящи актове за смърт, служебно предоставят справки за 
наследници на починали лица в отдел “Местни приходи”, а за починали без наследници лица- в 
дирекция “Управление на общинската собственост” 
21. началникът на отдел “ГРАО” ръководи и отговаря за дейността на “Информационно – 
деловодно звено” в служба Велинград. 
Чл.30. Отдел "Образование, култура и вероизповедание" 
1.координира дейността на общинските училища, детски заведения и извънучилищни звена за 
организиране на учебно-възпитателния процес и осъществява контакти с Министерстзо на 
образованието и науката (МОН) и Регионалните инспекторати по образованието на МОН, в 
съответствие с изискванията на Закона за народната просвета и Правилника за неговото 
приложение; 
2.осигурява задължителното обучение на учениците до 16-годишна възраст; 
3.организира финансирането на общинските учебни и детски заведения, както и обслужващите 
звена. Осъществява своята дейност в пряко взаимодействие с Министерството на образованието 
и науката и Министерството на финансите относно прилагане на специфичните нормативни 
изисквания; 
4.осигурява условия за здравното обслужване и сигурността в общинските училища и детски 
заведения; 
5.осигурява условия за столово хранене, отдих, спортна база и транспорт за учениците и 
учителите; 
6.разработва мрежата на общинските училища и детските заведения; 
7.разработва програма за основни ремонти на сградния фонд на общинските училища, детски 
заведения и извънучилищни звена; 
8.разработва и създава условия за прилагане на общински образователни програми и проекти; 
9.участва в изготвянето на общинска програма за развитие и насърчаване на физическото 
възпитание, младежта, спорта и туризма; 
10.координира дейността на спортните клубове на територията на общината; 
11.участва в комисии, разглеждащи образователни, здравни, социални, културни, спортни и 
младежки проблеми; 
12.участва в общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните (ППМН). 
13.организира детското и ученическо здравеопазване на територията на общината; 
14.съвместно с регионалните структури на Министерство на здравеопазването и Районните 



 15

здравноосигурителни каси (РЗОК) разработва и актуализира здравната карта на общината; 
15.координира и контролира дейността на общинските здравни заведения; 
16.координира и контролира дейността на детските ясли и млечните кухни; 
17. осъществява координацията между общинска администрация, звената в общата структура на 
общината, читалища, неправителствени организации и т.н. в сферата на културата, 
здравеопазването, социалните дейности, спорта, туризма   
18.осъществява връзки с други институции, имащи отношение към решаване проблемите на 
общинското здравеопазване; 
19.участва в комисии, разглеждащи здравни проблеми в общината; 
20.координира дейността за борбата с наркоманиите.  
21.подготвя    и    организира    изпълнението    на    общинската    програма    за" предоставяне 
на социални услуги на гражданите; 
22.организира дейността на домашния социален патронаж, клубовете на пенсионера и инвалида, 
общинските трапезарии и други местни дейности по социалните грижи; 
23.организира дейността на специализираните заведения за социални услуги и за рехабилитация 
и социална интеграция на хората с увреждания съвместно с териториалните органи на МТСП; 
24.организира изпълнението на общинската програма за закрила на детето, съвместно с 
Дирекцията за социално подпомагане; 
25.организира и координира съвместно с Агенцията по труда изпълнението на общинската 
програма за временна заетост; 
26. разработва проекти в сферата на културата, туризма, социалните дейности, образованието, 
финансирани със средства извън общинския бюджет; организира изпълнението и контрола по 
усвояване на средствата  
27.организира изпълнението на общинската програма с дейности в сферата на културата и 
отбелязване на годишнини, свързани с местния, регионалния и националния културно-
исторически календар; 
28.организира провеждането на местните, национални и международни конкурси и фестивали, 
определени като приоритети в културната програма на общината; 
29.извършва експертна дейност и координира работата на общинските културни институти и 
читалищата, и на тези със смесено финансиране. Осъществява своята дейност в пряко 
взаимодействие с Министерството на културата относно прилагане на специфичните 
нормативни изисквания. 
30. ръководи, координира и контролира дейността на служителите в дейностите в общата 
структура на общината с съответния предмет на дейност и разходите от субсидии. 
31. разработва проектите на системи за финансово управление и контрол за дейността на 
структурното звено; 
32. разработва и предлага годишните цели на административното звено в срок до края на месец 
ноември на съответната година и методологията за оценяване на постигането им. 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ 
Чл.31. Отдел “Управление на общинската собственост” 
(1)  Установяване наличие на общинска собственост 
1. проучва закони и подзаконови актове, планове, актове, решения, нотариални актове, регистри 
и др. документи, доказващи собствеността на Общината; издирва общинска собственост;  
окомплектова досиета и съставя актове за общинска собственост; проучва всички възможни 
оригинерни /давност; завладяване, изгубени вещи, приращения- естествени и изкуствени/  и 
деривативни / договори, завещания, преработване на вещи, съединяване, новоотделяне и т.н. / 
способи за придобиване на право на собственост на община Велинград, вкл. недвижимите 
имоти, предоставени като обезщетения по повод на отчуждаване след реституционно решение, 
дадена срочна суперфиция и т.н.; чрез представителя в Експертен съвет проучва всички 
преписки от гледна точка установяване - на различни правни основания, наличие на общинска 
собственост, вкл. за лица починали без наследници; 
2. заявява в Агенция по кадастъра  /техническа служба на основание § 4/ искания за попълването 
на общинските обекти в кадастралния план като следи за точното отразяване на границите на 
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общинската собственост върху кадастралния план; молби за привеждане на регулационните 
граници в съответствие с имотните;  извършва оценки на общински обекти с оглед 
осчетоводяване; 
3. проучва, комплектова и подготвя за изпращане на областния управител преписки за 
деактуване на имоти държавна собственост; 
4. подготвя искания за безвъзмездно предоставяне в собственост на общината на имоти -
държавна собственост; 
5. подготвя отписването на имотите, неправилно актувани като общинска собственост, както и 
тези, основанието за актуване на които е отпаднало; 
6. извършва проверки в архивите на цялата община / вкл. по отменените планове/ с цел 
изясняване собствеността върху поземлените имоти, вкл. в отдел “ГРАО” за наличие на 
наследници и данните на данъчна служба преди 1998год. , по повод заявени  молби-декларации 
за обстоятелствени проверки; 
7. поддържа в актуалност главния регистър, картотеката, регистъра, решенията по 
реституционните претенции на гражданите, както и спомагателните регистри за имотите 
общинска собственост; 
8. предприема съответните действия за вписване на общински имоти, както и за деклариране в 
отдел «МП» на обстоятелства, свързани с ползване и предоставяне на имотите, както и 
предоставяне на съответните договори за разпоредителни сделки и актове за общинска 
собственост  за осчетоводяване; 
 
(2) Управление на общинска собственост 
1. обработва и докладва преписките за отдаване под наем на имоти частна общинска 
собственост; подготвя документите свързани с тях; организира провеждането на процедурите по 
отдаване под наем; изготвя споразумения към договори (за отдаване под наем) и предизвестия за 
прекратяването им; подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по договорите 
за наем на общински имоти, както и информация за просрочените плащания от нередовни     
наематели     на     общинска собственост;  
2. въвежда в база- данни «Е-община» информацията по сключените договори.  
3. извършва контрол за потенциално наличие на ползване / владеене без правно основание на 
общинска собственост и предприема своевременно изискуемите по закон действия;  
4. приема и обработва молби за разполагане на временни преместваеми обекти на общинска 
собственост. Изпълнява цялостните процедури, вкл. и проекто- договор и осъществява контрол- 
за местата и приходи; 
5. извършва контрол по стопанисване на общински имоти, извършва огледи и изготвя 
констативни протоколи за състоянието им; следи за състоянието на общинските имоти и прави 
предложения за осигуряване на бюджетни средства за ремонта и поддръжката им; 
6. осъществява контрол за спазване на изискванията на закона при строителство на общински 
обекти, както и в случаите на строителство по стопански начин;  
7. осъществява контрол върху одобряваните инвестиционни проекти за основни ремонти, 
реконструкции, модернизации и ново строителство за общински обекти от главен архитект, 
представяни от наематели, ползватели, концесионери и т.н. с оглед  защита на общинските 
интереси по повод размер на инвестиции, формите на разплащане, съществуващи пазарни цени 
по материали и видове работи; осъществява текущ контрол за наличие на скрити работи; 
8.осъществява контрол за точното спазване на договори за учредяване на право на строеж, 
пристрояване, надстрояване и подстрояване; съответствието на изграденото с допустимото 
застрояване по ПУП- застроителен или дадено допълващо застрояване и съответния договор 
като резултатите отразява в съответен протокол/акт; 
9.договори за изработка; договори за заем за послужване; дружества по ЗЗД; 
10.прекъсване на давностни срокове; 
11.контролни функции, свързани със стопанската дейност; 
12.издаване на разрешения за паркиране извън границите на урегулираните поземлени имоти по 
чл.43, ал.2 от ЗУТ; 
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13. подготвя проектите за решения, свързани с искания за издаване на разрешения от главен 
архитект за паркиране извън границите на урегулираните поземлени имоти по чл.43,ал.2 от ЗУТ, 
за случаите, при които се иска ползване на общинска собственост»; 
(3) Придобиване на  вещни права в полза на общината 
1. изпълнение на цялостните процедури по договорно прехвърляне на абсолютни и ограничени 
вещни права /суперфиция и сервитути/ в полза на Общината /продажба, дарение, замяна/; по 
давност; завещания; откази; собственост на починали лица без наследници; създаване на нови 
вещи /ново строителство, пристрояване, надстрояване/, приращения /изкуствени и естествени/; 
2. придобиване по силата на закон, съдебен или административен акт; 
3.извършване на цялостните процедури, свързани с отчуждаване на частни имоти / при 
съобразяване със сроковете, установени с § 7 от ЗУТ по отношение на действащите планове/; 
4. отчуждаване на временни строежи по чл.49,ал.3 от ЗУТ; 
5. подготвяне на становища за изкупуване на имоти по чл.49,ал.1,т.2 от ЗУТ при условията на 
чл.199,ал.2 от ЗУТ по повод предложения от трети лица за продажба; 
6.придобиване на собственост чрез присъединяване по реда на чл.200, ал.2 от ЗУТ; 
7. координира и контролира процедурите, предвидени в Закона за устройство на територията, 
касаещи имотите общинска собственост; 
(4) Разпоредителни сделки с частна общинска собственост 
1. изпълнение на цялостните процедури и контрол, свързани с продажби, замени, дарения, 
делби, учредяване на ограничени вещни права , апорти в търговски дружества /вкл.определяе на 
дивидент/; 
2. изпълнение на цялостните процедури, свързани с ликвидиране на съсобственост /обикновена- 
в идеални части и съсобственост в обикновеното дружество- бездялова/ чрез реална делба на 
самостоятелни обекти; продажба на частта на общината; откупуване на частта на физическите 
лица и зямяна; 
3. становища и проекти по предложения на граждани за продажби на сгради, построени на база 
на отстъпено право на строеж в общински урегулирани поземлени имоти; 
4. изпълнение на цялостните процедури по продажба на голата собственост на урегулирани 
поземлени имоти, в които са изградени обекти на база на суперфиция; стратегия за зониране на 
града, в които Общината не следва да продава; 
5.изпълнение на цялостните процедури и контрол, свързани с учредяване на право на строеж, 
право на пристрояване и право на надстрояване; 
6.решаване на проблемите, свързани с изградените от Общината трафопостове със собствени 
средства и произтичащи от Закон за енергетиката и енергийната ефективност;  
7.изпълнение на цялостните процедури и контрол, свързани с учредяване на право на ползване; 
изпълнение на цялостните процедури и контрол, свързани с договори за съвместна дейност по 
ЗЗД; 
8.подготвяне на цялостните процедури, свързани с присъединяване на маломерни реални 
общински части- чос, към съседни имоти или подготвянена стратегия за управление на такива 
части /чл.200 от ЗУТ/; 
9.подготвяне на проекто- решения за общински съвет, свързани с търговски дружества- 
дивиденти,   капитал и т.н., което е от компетентността на общински съвет; подготвяне на 
бизнес – задачата на управител/ контрольор; 
10. изпълнение на цялостните процедури и контрол, свързан с учредяване на ипотеки; 
11. организира провеждането на търгове и конкурси при приватизация на общински обекти;  
12. подготвя и осъществява сключване на приватизационни сделки с общински имоти и 
вписване на ипотека при разсрочено плащане; 
13. води на отчет постъпленията от приватизирани общински обекти, като подготвя 
уведомителни писма и искови молби при нередовни плащания; 
14. води регистрите за приватизация и следприватизационен контрол в съответствие с 
изискванията на Наредбата за данните, подлежащи на вписване в публичните регистри, за 
процеса на приватизация и след приватизационен контрол; 
15.води регистъра на общинските дружества, предприятия и дружества с общинско участие и 



 18

координира дейността им; 
16.подготвя предварителни договори по чл.16 от ЗУТ за изграждане на обекти на социалната 
инфраструктура- публична общинска собственост, общи мрежи и съоръжения на техническата 
инфраструктура, при неурегулиранеи поземлени имоти или неприложена първа регулация; 
17.изготвяне на предварителни договори по чл.17, ал.2,т.2 и т.3 от ЗУТ за поземлени имоти с по- 
малки от допустимите размери и площ с цел упълномеряване и създаване на съсобствени УПИ 
от съседни неурегулирани имоти 
18.подготвя споразумения по Закон за водите; 
19.извършва проверки и удостоверява резултатите при молби на граждани за обстоятелствени 
проверки; 
20. подготвя проектите на заповеди за отмяна на отчуждаване по ЗУТ 
(5) Концесии- изпълнение на цялостните процедури и контрол във връзка с предложения 
за инвестиции и изпълнение 
(6) Жилищна политика- организира, координира и контролира изпълнението й; изготвя 
предложения до кмета на общината и общинския съвет за промяна статута на общински 
жилища. Подготвя необходимите документи, свързани с ползването на общинския жилищен 
фонд; 
(7) Защита на общинската собственост- изготвя и организира изпълнението на заповеди за 
изземване на общински имоти; процедури, свързани с окомплектоване на документация и 
изискване намеса  на юрист по повод ревандикационни, негаторни искове и искове за 
определяне на граници; защита на владение ; актове за премахване на преместваеми обекти 
(8) Работа, свързана с Общински съвет – разработва проекти за решения, проекти за наредби, 
правилници, програми, проекти на стратегии и др.; организира изпълнението и изпълнява 
решения, правилници, наредби, програми и проекти и контролира, произтичащите от тях задачи; 
Подготвя стратегия по приоритети за евентуално отчуждаване на частни терени, попадащи в 
територии, отредени за озеленяване, училища, детски градини, улици и т.н. 
(9) Категоризации и разрешителни режими- извършва процедура по категоризация на 
обектите за обществено обслужване, води регистър на всички издадени удостоверения и 
контролира спазването на изискванията за определената категория; приема документи за 
удостоверения и за заверяване на регистри за търговия с вино, спирт и спиртни напитки и 
тютюневи изделия, обработва ги и след издаване на удостоверения ги вписва в регистър; приема 
документи за удостоверения и за заверяване на регистри за търговия с отпадъци, отломки от 
черни и цветни метали и сплавите им, обработва документите и след издаване на удостоверение 
ги вписва в регистър; издава разрешителни за режим на работа 
(10) Контролни функции 
1. изпълняват функции на актосъставители за територията на община Велинград и процедури 
по обявяване; 
2. съобщават актове  и т.н. 
3. разработва проектите на системи за управление и контрол за дейността на структурното 
звено; 
4. пред длъжностно лице от структурното звено се полага подпис от страните по договора като 
същите записват собственоръчно и името си;  
(11) Други 
1. урежда отношенията между собственици и ползватели на земеделски земи по §4 от 
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползване на земеделските 
земи; 
2.издава удостоверения по искане на земеделски производители и заповеди за отстраняване на 
лица, ползващи земеделска земя без основание; 
3. събира и обобщава информация за Националния статистически институт и Областната служба 
"Земеделие и гори" относно растениевъдството и животновъдството в общината; издава 
свидетелства за едър рогат добитък 
4.извършва регистрация и подготвя свидетелства за собственост на пчелни семейства и на едър 
добитък; 
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5. изготвя предложения до общинския съвет за управление и разпореждане със земеделските 
земи  и гори - общинска собственост; доказване на общински земи, собственост на общината и 
посочване на граници и съседи, подготвя и участва в търгове за отдаване под наем на 
земеделски земи след решение на общинския съвет и подготвя съответните договори за отдаване 
под наем. 
6. съставя актовете за собственост на общинска земеделска земя и общински гори,мини, 
кариери; 
7. съставя актове на нарушителите съобразно дейността на звеното и съгласно наредби на 
общинския съвет; 
8. води, сервитути, стратегии за управление, изграждане, стопанисване и управление на 
преносни мрежи за води; преносни проводи и съоръжения към тях; разрешишителни режими за 
ползване на водни басейни и обезопасяване на открити водни площи; 
9.мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и съоръженията към тях; контрол за 
получаване и разходване на средства / вкл. осветление/; 
10. подготвяне на стратегии, програми за управления и конкретни проекто- решения за 
общински съвет, включително реализация на цялостни процедури по изпълнение, свързани с 
гори и земеделски земи;  
11. цялостни процедури, свързани с целогодишно поддържане на мрежите и съоръженията на 
техническата инфраструктура; контрол за разходи /вкл. чистота/; 
12. подготвя и обявява критериите за упражняване на оперативна самостоятелност при вземане 
на решения; 
13. изпълнява задачите и процедурите, свързани с провеждане на общи събрания в частта 
“земеделски земи”; 
14. подготвя проектите за решения по повод заявления за продажби на имоти, отредени за 
изграждане на публични обекти -чл.199 от ЗУТ; 
15.  подготвяне на заповеди за отмяна на отчуждаване- §9,ал.2 от ЗУТ; 
16. изпълнява процедури, свързани с придобиване на собственост и вещни права от 
юридическото лице  община Велинград, както и предоставяне под наем на чужда собственост на 
Общината; подготвяне на други договори по ЗЗД; 
17. указване на границите на общински имоти по повод процедури, свързани с кадастър, както и 
присъствие на място по повод граници на общински имоти; 
18. проверка по отношение на граници- кадастрални и регулационни, на общински имоти във 
връзка с проекти на техническа служба;  
19. разработва и предлага годишните цели на административното звено в срок до края на месец 
ноември на съответната година и методологията за оценяване на постигането им. 
Чл. 32. Структурни звена с технически функции: 
(1) Отдел "Кадастър, регулация и застроителни планове"- отговаря за територията на цялата 
община 
1.изпълнява функциите и задачите по устройство на територията, регламентирани в Закона за 
устройство на територията (ЗУТ); 
2.организира и подпомага дейността на общинския експертен съвет, включително експертизи и 
становища по внесени проекти. 
3. осигурява необходимата съграсуваност с отдел “Строителен контрол”, РДНСК и 
експлоатационните дружества с оглед създаването на екзекутивна документация на 
съществуващия подземен кадастър; След издаване на удостоверенията за предадена екзекутивна 
документация за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, извършва служебно 
съгласуване на проектите;   
4. своевременно извършва текущо отразяване по влезнали в сила актове за изменение на планове 
в цифровия модел и хартиения носител; води регистър, съдържащ екземпляр от визите за 
допълващо застрояване;  
5. извършва обявяване на проекти и актове за одобряване/изменение на планове/схеми към 
планове; подготвя проектите на актове за одобряване/ изменение на планове/схеми към планове. 
Носи отговорност за пълнотата на документацията по приемане/ изменения на планове. Носи 
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отговорност за издаване на пълен комплект документи с подробен опис в архив.  
6.нанася промени в разписните книги към наличните кадастрални планове при представяне на 
документи за собственост; 
7.ръководи, координира и контролира цялостната кадастрална окомплектовка на 
документацията на общината при взаимодействие със службите на Агенция по кадастъра; 
8.съхранява всички налични кадастрални и регулационни планове и техните изменения в 
техническия архив; 
9.проучва и предлага решение по постъпилите молби и жалби относно кадастралните и 
регулационни планове; 
10. окомплектова и изпраща преписки до съда; 
11.издава скици, справки и удостоверения, в случаите, предвидени в закон или друг нормативен 
акт и се осъществява контрол за законосъобразност при работа за територията на цялата 
община; 
12.подготвя документи за прокарване на временни пътища, право на преминаване през чужди 
имоти и право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения; 
13.уточнява и определя административните адреси, съгласувано с отдел “ГРАО"; 
14.подготвя преписки за промяна предназначението на земеделските земи, съгласно Закона за 
опазване на земеделските земи; 
15. подготвяне на проекти за решения, свързани с определянето на населените места с 
преобладаващ стръмен терен- чл.19, ал.3 от ЗУТ; 
16. осигуряване на съгласуваност при полагане и изграждане на отделните подземни улични 
мрежи и съоръжения и координиране на подземното с надземното улично строителство;  
17. подготвяне на заповеди за точно индивидуализиране на имоти по чл.16 от ЗУТ; 
18. искания по чл.115, ал.5 от ЗУТ за създаване на специализирани карти, регистри и 
информационни системи; 
19. подготвяне на заповеди за осигуряване на свободен достъп в недвижимиимоти за 
извършване на проучвателни и т.н. работи и определяне на обезщетение; 
20. окомплектоване и придвижване на преписки до съда; 
21. участие в комисии, свързани с предмета на работа; 
22. изпълнение на процедурите посъобщанане на издаваните актове и съставяне на протоколи за 
влизането им в сила;  
23. разработва проектите на процедури и бланкови заявления за административни услуги, които 
предлага за утвърждаване след съгласуване със секретар на община; 
24.осъществява предварителен контрол за заплащане на суми по повод извършване на 
административни услуги;  
25.извършва проверки по жалби и молби на граждани и отговаря на същите; 
26. /доп. с изм. в УП юли 2008г./ подготвя служебни разработки за подробни устройствени планове за 
общински имоти на основание чл.230 от ЗУТ / включително проекти за реални делби/; 
27. изпращане на изискуемите по ЗУТ заповеди копия от одобрени планове на АГКК и съдия по 
вписванията; 
28. изготвяне и на проектите на заповеди по чл.15,ал.9 от ЗУТ при задължително съгласуване с 
главен архитект и изпълнение на процедури по съобщаване; 
29. подготвяне на проекти за решения за сесия на общински съвет по чл.16,ал.7 от ЗУТ /за 
територии с неприл.първа регулация или т- рии с неурегулирани поз.имоти- създ. на планове за 
улична регулация и имоти за обекти ПС../ ; 
30. подготвяне на актовете за възлагане или разрешаване изработването на устройствени 
планове и съгласуване  с главен архитект; 
31. подготвяне на мотивирани предписания за изменение на действащи устройствени планове и 
съгласуване с главен архитект; 
32. подготвяне на проектите на актове за допускане едновременно изработване, съобщаване и 
одобряване на ОУП и ПУП; 
33. служебно следи за допустимост при изготвянето на актове; служебно следи за допустимост 
по заявления за изменение на планове от по- ниска степен с предвижданията на планове от по- 
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висока степен; 
34. подготвя проектите на актове за допускане изработването на проект за нов ПУП или 
изменение на ПУП в процес на изработване на ОУП и ги съгласува с главен архитект; 
35.подготвя списък- справка, съдържащ страните в производството по издаване на 
административни актове; 
36. предоставя данни за задание за изработване на планове; 
37. подготвя проектите на разрешение за изработване и акта за одобряване на план- извадка от 
изработван проект за ПУП; 
38. изпълняват задачи, свързани с изготвяне на решения и тяхното съобщаване, както следва: 
а) Решение за определяне на пазарна стойност на УПИ по чл.16 от ЗУТ; 
б) Решение за определяне на обезщетение за вреди при сградни отклонения, които преминават през чужди имоти- 
чл.87,ал.4 от ЗУТ; 
в) решение за оценки за прокарване на далекосъобщителни мрежи- чл.93; 
г) решение за определ. на обезщетения от прилагане на план за вертикално планиране- чл.108,ал.6 ЗУТ 
д) решение за определяне на оценки за случаите на преустройства по чл.185,ал.6 от ЗУТ; 
е) решение за определяне на обезщетения за подобрения,които се унищожават във връзка с прокарване на временни 
пътища- чл.191,ал.1 от ЗУТ; 
ж) решение за определяне на обезщетения за вреди и ползване на части от поземлени имоти, причинени от 
прокарване на временни пътища- чл.191 от ЗУТ; 
з) решение за определяне на цена на право на преминаване по чл.192,ал.6 от ЗУТ; 
и) решение за определяне на цена на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на 
техническата инфраструктура- чл.193,ал.8 от ЗУТ; 
й) решение за определяне на обезщетения за вреди от прокарване  на отклонения от общи мрежи и съоръжения на 
техническата инфраструктура по заповеди, свързани с бедствия, аварии или катастрофи- по чл.193,ал.12 от ЗУТ; 
к) решение за определяне на обезщетения по повод вреди, причинени от осигурен достъп за разрешени 
проучвателни, проектни, строителни, монтажни, контролни и др. работи, във връзка с устройство на територията- 
чл.194,ал.5 от ЗУТ  
39.подготвя проекти за разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна 
инициатива при съгласуване от главен архитект; 
40.подготвя актовете за одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива при 
съгласуване от главен архитект; 
41.подготвя проектите на актове за осгуряване на достъп за разрешени проучвателни, проектни, 
строителни, монтажни, контролни и други работи, във връзка с устройство на територията; 
съхранява уведомленията по чл.197 от ЗУТ за премахване на строежи и уведомленията по чл.72 
и чл.74,ал.1,т.3 от ЗУТ 
42.дава устни справки за кадастрално или устройствено състояние на недвижимите имоти; 
43.подготвя удостоверенията по чл.13,ал.5 от ППЗСПЗЗ при изпълнение на всички предхождащи 
това процедури; 
44.заверяват молби- декларации за обстоятелствена проверка след извършване на проверка за 
отчуждаване; 
45.заверяват декларациите по чл.17 от ЗМДТ; 
Забележки: 
а) служителите на структурното звено са длъжни да съобразяват работата си с правомощията на 
главният архитект да ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото 
планиране, проектирането и строителството, както и правомощията му да координира и 
контролира дейността на структурното звено в рамките на гореуказаната дейност.  
б) служителите са длъжни да спазват административните правила, установени с настоящия УП и 
да водят съответните регистри; 
46. разработва и предлага годишните цели на административното звено в срок до края на месец 
ноември на съответната година и методологията за оценяване на постигането им. 
(2) главен архитект  
1.изпълнение на процедурите, свързани с промяна на предназначение на терени; 
2.създаване, обявяване, одобряване и изменение на общи устройствени планове; 
3.подготвяне на докладите по чл.127,ал.1,т.8 за изпълнението на общия устройствен план от 
кмет на община за общински съвет; 
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4.решаване на проблеми, свързани със застроителната основа по повод инвестиционно 
проектиране: 
а) решения за изработване на подробни устройствени планове по чл.128; 
б) издаване на предписания за изменение на плана; 
в) създаване и изменения, обявяване и одобряване на подробни устройствени планове-  ПУП-
застроителен, придружен с план за вертикално планиране, план- схема за транспортно- 
комуникационна мрежа, водоснабдяване и канализация, електрификация, при необходимост- 
зелена система, геоложки проучвания, за далекосъобщения; ПУП- за регулация и застрояване; 
РУП; 
г) предоставяне на информация по неприети възражения, предложения искания от физически и 
юридически лица по чл.128,ал.11 от ЗУТ; 
д) служебни становища и проекти  по предложения на съда за делби; 
е) служебни проекти във връзка с възстановяване на право на собственост по реституционни 
закони или придобито по приватизационна сделка  
ж) издаване на скици - визи за допълващо застрояване на второстепенни постройки; 
з) издаване на скици - визи за допълващо застрояване на спомагателни постройки; 
и) издаване на скици - визи за допълващо застрояване на обслужващи постройки; 
й) издаване на скици - визи за допълващо застрояване на стопански постройки за домашни 
животни; 
к) Забележка: горецитираните визи касаят примерни обекти, както следва- летни кухни, 
складови помещения за дърва и инвентар, кладенци, чешми, септични ями и временни тоалетни, 
басейни /чл.47,ал.2/; гаражи, работилници, обекти за търговия и услуги, с допустимо 
разполагане на улична регулационна линия; 
л) издаване на скица- виза по чл.140 от ЗУТ за проектиране с указан начин на застрояване на 
временни строежи по чл.50; 
м) издаване на скица- виза по чл.140 от ЗУТ за определяне на конкретното разположение на 
строежите и начина на застрояване по чл.114 от ЗУТ и чл.134, ал.6; 
н) служебно отразяване в плана на допълващото застрояване по допуснатата виза на главен 
архитект; 
о) издаване на разрешение за инвестиционно проектиране в процеса на изработване на ПУП на 
база на изработена план- извадка- чл.133 от ЗУТ / при необходимост – РУП/; 
п) изготвяне на проект за решение за общински съвет за режим на ползване и застрояване на 
стопански постройки във връзка със стратегията за развитие на гр.  Велинград като национален 
курорт- чл.44, ал.2 от ЗУТ; 
р) подготвяне на проекта на предложение до Експертен съвет за общи изисквания към оградите 
за определяне от кмет на община във връзка със стратегията за развитие на гр.  Велинград като 
национален курорт- чл.48 от ЗУТ; 
с разрешения за комплексен проект за инвестиционна инициатива; 
5. определяне на конкретното разполагане на строежите и начина на застрояване:  
а) чрез работен устройствен план; 
б) виза за проектиране; 
6. съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти; 
7. подготвяне на оценки за съответствие; 
8. възстановяване на изгубени инвестиционни проекти при изпълнен строеж по одобрени 
проекти; 

  9. осигуряване на съгласуваност при полагането и изграждането на отделните подземни улични 
мрежи и съоръжения и координират подземното с надземното строителство;  
10. издаване на разрешения: 
а)  разрешение за строеж /изключение- обектите по чл.151 от ЗУТ/;  
б) разрешения за външно изкуствено осветление; 
в) разрешения за временни строежи; 
г) разрешения за огради; 
д) разрешения за поставяне по чл.56 от ЗУТ; 



 23

е) разрешения от общинска администрация за засипване на мрежи и съоръжения на 
техническата инфраструктура- чл.74,ал.3 ЗУТ; 
ж) разрешения за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални 
пространства ; 
з) разрешения на строеж за отклонения от общите мрежи и съоръжения; 
11. презаверяване на разрешение за строеж при изтичане на изискуемите срокове; 
12. допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект след издадено разрешение за 
строеж- за случаи извън указаните в чл.154, ал.2; 
13. одобряване на преустройства: 
а) издаване на заповеди по чл.39, ал.3 от ЗУТ /без процедура/- промяна на предназначение на 
част или цяла сграда в жилищни, курортни или вилни зони, когато има масов достъп на хора и 
наднормено шумово замърсяване; 
б) преустройства на нежилищни сгради в жилищни, курортни или вилни зони – аналогично;  
Забележка: При наличие на условията по чл.185 не се иска съгласие от останалите собственици; 
извън тези случаи- решение на общо събрание и писмено съгласие на всички 
14. заверка на екзекутивна документация за улични мрежи и съоръжения по чл.74, ал.3 от ЗУТ; 
15. заверки на заповедни книги и водене на регистър на извършените заверки; 
16. регистрация на въвеждането на строежа в експлоатация, /евентуално регистрация на пробна 
експлоатация/; 
17.издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за обекти четвърта и пета категория;  
18. издава задължителни технически предписания за премахване на законно построени сгради 
при желание на собственика; 
19. упражнява контрол за спазване и прилагане на общите и подробните устройствени планове, 
одобрени проекти и строителни книжа; 
20. извършва технически проучвания и проверки по молби и сигнали на граждани и юридически 
лица и отговаря на същите; 
21. участва в комисии в сферата на дейността; 
22. подготвяне на проекти за решения и преписки с искания от МРРБ за допускане на по- големи 
отклонения от допустимите с цел запазване на съществуващи сгради в централните части- чл.36 
ЗУТ; 
23. подготвяне на заповедите за строителна забрана при условията на чл.198 от ЗУТ; 
24. издаване на мотивирани предписания за внасяне на проект за изменение на ПУП при 
съдебни делби /становища/;  
25. издаванена удостоверения за търпими строежи по §16 от ЗУТ 
26. разработва проектите на процедури и бланкови заявления за административни услуги, които 
предлага за утвърждаване след съгласуване със секретар на община; 
27. осъществява предварителен контрол за заплащане на суми по повод извършване на 
административни услуги;  
28. поддържа архив на одобрените устройствени планове и измененията им,  архив на 
издадените строителни книжа; архив на предоставените данни за собственост на реализирано 
ново строителство; копия на протоколите за откриване на строителна площадка, определено 
ниво  и строителна линия; приема в архив екзекутивната документация на изпълнените 
строителни обекти; 
29. съдейства за изготвяне на проекта на Концепцията за пространствено развитие на община 
Велинград 
30. съдейства за изготвяне на проект на Общински план за развитие на община Велинград 
(3) Отдел "Инвестиции, строителство и инфраструктура" 
1.осъществява ръководство, координация и контрол за строителството на общински обекти  на 
територията на общината; 
2.упражнява контрол и следи за законосъобразността при оформяне и издаване на строителни 
книжа от общината, както и съгласува проекти съгласно издадените заповеди от кмета на 
общината; 
3.съгласува проекти на инженерната инфраструктура и благоустрояването в общината; 



 24

4.участва в разработването на бюджетната програма за ново строителство, основни ремонти, 
реконструкции, преустройства на общински обекти- сгради и обекти на техническата 
инфраструктура; 
5.подготвя строителните книжа и разрешения на обекти, финансирани от общината, на които 
изпълнява инвеститорски функции /за които не е необходим надзор в строителството/; 
б.подготвя програма и провежда политика по енергийна ефективност; 
7.изпълнява инвеститорски функции, свързани с проектирането и изграждането на общински 
обекти и озеленяване. Приеманито по видове работи и подписването на фактурите се извършва 
от комисия в състав от минимум трима специалиста; 
8.подготвя технико-икономическо задание (ТИЗ) и конкурсни (тръжни) документи за избор на 
изпълнител за проектантски или строителни работи; технически задания за проектиране, 
техническа документация за кандидатстване и финансиране на обекти по различни програми и 
донорски фондове; 
9.проверява договорите за проектиране, технически контрол в проектирането, строителство и 
надзор в строителството преди сключване; 
11.участва в рамките на своите компетентност в комисии, свързани с дейността на общината; 
12.извършва проверка и подготвя доклади, становища и отговори на писма, молби и сигнали, 
свързани с дейността на отдела; 
13.участва в разработка на краткосрочни и дългосрочни програми -международни и местни, 
свързани с дейността на отдела; 
14.съставя  актове  на  нарушителите  съобразно дейността  на  звеното  и 
съгласно наредби на общинския съвет. 
15.изготвя задания на проекти за озеленяване; 
16. създава досиета на строителните обекти и след приключване ги архивира; 
17. работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални 
пространства- координация с главен архитект по издадени разрешения за строеж, контрол за 
направени съобщения при необходимост от незабавни действия и действително състояние; 
координация с главен счетоводител за внесени депозити и обособяване в сметка, с оглед 
ползване по предназначение; съставяне на протоколи за качествено възстановяване; 
18. ръководи и контролира дейността на “строителната бригада”, която по стопански начин 
поддържа улични платна  и тротоари, улично осветление, табели с имена и номера, включително 
разходите на материали; 
19. контролира за поява на дефекти в завършени строежи в гаранционните срокове ведно с 
цялата последваща процедура / без съдебна/; 
20. планира, изгражда, ремонтира,  контролира и поддържа общинската пътна мрежа съгл. 
Наредба за управление на общинските пътища; 
21. подготвяне на проекто- наредба за изграждане на проводи и съоръжения на техническата 
инфраструктура по чл.69 от ЗУТ; подготвяне на проекто-наредба / част от проекто-наредба по 
чл.157, ал.5 от ЗУТ за реда и начина на ползване на обществени площи за строителна площадка/; 
подготвя проект за наредба по чл.196 от ЗУТ; 
22. подготвяне на исканията и придвижване на преписките за кандидатстване за субсидии от 
бюджета за устройствени дейности- чл.102,ал.3; 
23. изпълняват функции на технически ръководители на обекти – пета и шеста категория, за 
другите обекти- контролират финансовите разходи и действителното изпълнение на 
предвидените строително- ремонтни работи; 
24. определяне на зоните в града с минимална задължително озеленена дворна площ; 
25. водене на картотека на ценната дървесна растителност- чл.19,ал.3 от ЗУТ;  
26. съставяне и актуализиране на публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните 
декоративни дървета и дървета с историческо значение; 
27. разрешения за отсичане на дървета; 
28. подготвя проекта на бюджета и проекта за актуализация на действащия бюджет за 
инвестиционни разходи в съответствие със стратегията на дирекция “УОС” за стартиране на 
процедури за отчуждаване на частни имоти, попадащи в територии, отредени за публична 
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общинска собственост /озеленяване, училища, детски градини, улици и др./ във връзка с §7 от 
ЗУТ;  
29. подготвя проект за наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на 
община Велинград и други наредби, чието разработване се възлага по административен ред; 
30. извършва вписвания в регистъра по чл.113,ал.1 от Закон за биологичното разнообразие на 
вековни или забележителни дървета и подготвя актовете за обявяването им за защитени; 
31. извършва проверки по изпълнението на задълженията на собствениците /възложителите/, 
свързани с озеленяване и компенсаторно залесяване в 5-годишен срок от завършване и приемане 
на строителството; 
32. изготвя констативни актове за дървесната растителност преди и след завършване на 
строителството; 
33. разработва проектите на програми с мерки за привеждане на урбанизираната територия и на 
съществуващи отделни сгради и съоръжения в нея в съответствие с изискванията за достъпна 
среда и предвижда в проекто- бюджета средства за реализиране. 
34. разработва проектите на системи за финансово управление и контрол за дейността на 
структурното звено; 
35. осъществява предварителен контрол за законосъобразност на поетите задължения и 
извършените разходи;  
36. извършва контрол по прилагане на устройствените планове, одобрените инвестиционни проекти, 
разрешения за строеж, определените строителни линии и нива, за спазването на действащите 
нормативни актове за устройство на територията; предотвратява, недопуска и констатира наличието на 
нарушения в строителството; резултатите отразява в актове; 
37. подготвяне на заповеди за премахване, преобразуване или ремонтиране на неподходящи по 
местонахождение, разположение, вид материали огради, гаражи, второстепенни, селскостопански и 
временни постройки, септични ями, канализационни съоръжения, насаждения и ги изпълнява, както и 
другите проекти на заповеди по чл.195 от ЗУТ; 
38. подготвяне на заповеди за извършване на необходими действия в интерес на сигурността, 
безопасността на движението, здравеопазването, хигиената, естетиката, чистотата и 
спокойствието на гражданите; 
39. съставяне на констативни протоколи, актове;  
40. подготвяне на проекти на заповеди на база на решение на комисия за премахване, поправяне 
или заздравяване на сгради, които са негодни за използване, опасни са за здравето и живота на 
обитателите, застрашени от самосрутване, или вредни в санитарно- хигиенно отношение и 
изпълнение; 
41. подготвяне на проекто- заповеди за извършване от общината на действия, свързани със 
спокойствието на гражданите, изискванията за сигурност, здравеопазването, пожарната и 
аварийна безопасност и т.н. и изпълнението им по §2 от ЗУТ; 
42. изготвяне на проекто-заповеди и изпълнение на премахването на временни строежи по §17 
от ЗУТ; 
43. разработва проектите на процедури и бланкови заявления за административни услуги, които 
предлага за утвърждаване след съгласуване със секретар на община; 
44. осъществява последващ контрол за заплащане на суми по повод извършване на 
административни услуги; 
45. изпълняват се  процедурите, съставят се констативните актове и се подготвят  мотивирани 
заповеди за забрана ползването на строежите и разпореждания за освобождаване, прекъсване на 
захранването им с електрическа и топлинна енергия, с вода, газ, телефон и други, при 
нарушения на ЗУТ за строежи от четвърта и пета категория; 
46. за строежите от четвърта, пета и шеста категория подготвя актовете на кмет на общината за: 
а) спиране на незаконни строежи по смисъла на чл. 225, ал. 2, части от тях, както и отделни 
строителни и монтажни работи; 
б) спиране на изпълнението на строежи, части от тях или отделни строителни и монтажни 
работи с нарушения по чл. 224, ал. 1 и за разрешаване за продължаването им след отстраняване 
на нарушенията и заплащане на дължимите глоби и имуществени санкции; 



 26

в) забраняване на достъпа до строежи по т. 1 и 2 и разпорежда поставянето на отличителни 
знаци за ограничаване и недопускане на хора и механизация на строежите; 
г) забраняване захранването с електрич.и топлинна енергия, вода и газ на строежи по т. 1 и 2; 
д) забраняване влагането на строителни продукти, които не са оценени за съответствие със 
съществените изисквания към строежите и не отговарят на изискванията на чл. 169а, ал. 1, и 
извършва проверки в местата за производство на строителни продукти; 
е) забраняване ползването на строежи или на части от тях, които не са въведени в експлоатация 
по установения ред или се ползват не по предназначението си съгласно издадените строителни 
книжа и условията за въвеждане в експлоатация; 
ж) забраняване достъпа до строежи или до части от тях, които не са въведени в експлоатация по 
установения ред или се ползват не по предназначението си съгласно издадените строителни 
книжа и условията за въвеждане в експлоатация, забранява захранването им с електрическа и 
топлинна енергия, вода и газ и разпорежда поставянето на отличителни знаци за ограничаване 
на достъпа и недопускане на хора и други; 
з) премахване на незаконни строежи; 
и) предписване изпълнение на укрепителни и възстановителни мерки за недопускане на аварии, 
щети и други на строежи и на части от тях, за които е спряно строителството, действието на 
строителните книжа или е забранено ползването им; 
й) разпореждане освобождаването на строежа и на строителната площадка от хора, механизация, 
изделия, продукти, материали, общоопасни средства и други; 
к) налагане на предвидените в ЗУТ глоби и имуществени санкции. 
л) спиране изпълнението и забраняване на достъпа до строеж или до част от строеж от четвърта 
до шеста категория с нарушения по смисъла на чл. 224, ал. 1.  
м) продължаване на строителство след отстраняване на причините, довели до спирането на 
строежа. 
н)  премахване на строежи от четвърта до шеста категория, незаконни по смисъла на чл. 225, ал. 
2, или на части от тях при спазване на установения с наредба и заповед ред за събиране на 
направените разходи 
47. За строежите от четвърта, пета и шеста категория служителите за контрол по строителството: 
а) констатират незаконни строежи и строежи с нарушения; 
б) констатират нарушения при ползването на строежи или на части от тях; 
в) изпълняват заповедите за спиране, за забрана на ползването, за забрана на достъпа до строежи 
и строителни площадки и за премахване на незаконни строежи; 
г) контролират изпълнението на мероприятията за възстановяване на територии с особена 
териториалноустройствена защита; 
д) установяват други нарушения на този закон и на подзаконовите нормативни актове по 
прилагането му; 
е) създават и поддържат регистър на издадените наказателни постановления и на влезлите в сила 
заповеди за премахване на незаконни строежи; 
ж) изпълняват процедурите по съобщаване на актове; 
48. разработва и предлага годишните цели на административното звено в срок до края на месец 
ноември на съответната година и методологията за оценяване на постигането им. 
Чл.33. дирекция “Данъци и такси”  
1. директорът на дирекция изпълнява  функциите на териториален орган в предвидените от 
ДОПК случаи; 
2. придвижва и дава становища по жалби за бавност за произнасяне;  
3. подготвя ежегоден отчет пред Общински съвет в частта изпълнение на местни приходи; 
4. своевременно предоставя прогнози за последваща година с оглед съставянето на годишния 
бюджет на общината;  
5. цялостно изпълнение на процедурите, свързани с разглеждане на жалби по определяне на 
данъци и такси /в рамките на компетентността на общините/;  
6. дава становища по отношение проекти на актове на общински съвет и кмет на община; 
подготвя проекти за вътрешни правила и документооборот с оглед включването им в УП или 
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вътрешни правила , респ. изискуеми документи, свързани с административно обслужване на 
граждани;  
7. координира работата с другите структурни звена в Общинска администрация и придвижва 
процедурите, свързани с открити недекларирани имоти на база на откритите от него 
недекларирани имоти; 
8. подготвя проектите на актове  за разсрочване или отсрочване на задължения за местни данъци 
и такси; 
9. изпълнява процедурите по обявяване на длъжници за публични задължения и задължения от 
местни данъци и такси; 
10. разработва проектите на системи за финансово управление и контрол за дейността на 
структурното звено; 
11. прави предложения – при необходимост за изменения в утвърдените процедури за работа на 
структурното звено и контролира тяхното изпълнение; 
12. подготвя проектите за изменения в наредбите, свързани с предмета на дейност на 
дирекцията; 
13. изготвя план- сметката за всяка дейност, свързана с разходите за битови отпадъци по чл.66 от 
ЗМДТ; 
14. изготвя актовете, свързани с ревизии, ако не го е възложил на друго лице; 
15.разработва и предлага годишните цели на административното звено в срок до края на месец 
ноември на съответната година и методологията за оценяване на постигането им. 
(1) Отдел “Ревизии, събиране и контрол” 
1. изпълняват функции на публични изпълнители в производствата по обезпечаване на данъчни 
задължения 
2.  подготвя и осигурява изпълнението на всички процедури, свързани с доброволно изпълнение 
на данъчните задължения и други публични задължения, включително предприемане на 
действията по чл.182 от ДОПК; 
3. изготвяне на ДАПВ за надвнесени суми /ревизия/- Протокол за проверка; Акт за 
прихващане/възстановяване и т.н. в рамките на правомощията на общините; 
4. подготвяне на проекти и изпълнение на процедури за отписвания на погасени по давност 
вземания;  
5. установяване на административни нарушения и съставяне на актовете за налагане на 
административни наказания по ЗМДТ,  ДОПК, наредби на ОбС и др.; 
6. предава изпълнителните титули за данъчни задължения за принудително събиране, 
предприема действия за искане за обезпечаване на задължения ; 
7. предава изпълнителните титули за принудително изпълнение след изтичане на срока за 
доброволно изпълнение на другите публични вземания; 
8. комплектова преписките с изпълнителен титул, надлежно връчена покана и документ, 
удостоверяващ връчване и предава на съответния орган разпечатка на хартиен носител по 
видове изпълнителни титули или ЕГН, подлежащи на принудително събиране, подписана от 
кмет или оправомощено лице; 
9. изготвяне на ревизионни актове при спазване на установените процедури. В задълженията на 
началника на отдела е изготвянето на план за работа; 
10. длъжностните лица с длъжностно наименование “инспектор” изпълняват функции, свързани 
с права и задължения на  органи по приходите в част установяване, събиране, обезпечаване на 
местни данъци и такси и други публични задължения, съгл. закон; 
11. началникът на отдела осъществява контрол за изпращане на покани с обратна разписка в 
десет дневен срок от получаване на списъка от началника на отдел “МП”; 
12. началникът на отдел “РСК”- при възлагане от директора на дирекцията,  подготвя актовете, 
свързани с ревизии  
13. водят се регистри, както следва: 
а) регистър на резолюциите; 
б) регистър на АПВ и ревизионни актове; 
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(2) Отдел “Местни приходи” 
1. длъжностните лица изпълняват функции, свързани с права и задължения на  органи по 
приходите в част установяване и събиране на местни данъци и такси и други публични 
задължения, съгл. закон; 
2. длъжностите лица са задължени да осигуряват актуална база, данни по местни данъци, и такса 
битови отпадъци, глоби и други такси, възложени със заповед; да използват базата- данни при 
строго съблюдаване на персоналните си задължения и правомощия по въвеждане на информация 
и при условия на опазване на служебната тайна;  
3. да въвеждат в програмен продукт на данни след извършване на изискуемите проверки, както 
следва: 
а) решения; 
б) проверка и обработване на приети данъчни декларации и декларации за такса битови 
отпадъци от граждани и юридически лица и определяне на размера на задълженията по тях; 
обработване на документи от държавни органи /съдия по вписвания, служби “кадастър”, служби 
“ГРАОН” и др.; отразява данните за нов/стар собственик и други корекции по 
законосъобразност и в рамките на компетентността на общините; 
в) проверка и обработка на декларации на граждани и юридически лица; 
г) получени данни от Агенция по вписванията; 
д) други;  
4. придвижват жалбите на граждани и юридически лица до компетентния за произнасяне орган 
като  подготвят мотивирани становища; 
5.осъществяване на проверки по събираемост на каси “местни приходи”; 
6. своевременното и точно отразяват изменения, произтичащи от Решения/Наредба на общински 
съвет Велинград в компютърната програма;  
7. началникът на отдел “МП” организира, следи и контролира връчването на съобщения и 
документи за данъчни и др.публични задължения и задължения за такса за битови отпадъци по 
ЗМДТ и изпълнение на всички изискуеми по закон процедури; Предава списък на задължените 
лица с изискуемите им задължения на началник на отдел “РСК” за предприемане на действия по 
събирането им в десет- дневен срок от момента, в който плащането е изискуемо; 
8. подготвят служебни справки, свързани с неплащане/ плащане на такса битови отпадъци  за 
УПИ- общинска собственост 
9. съставят актове и подготвят наказателни постановления, по регламент, установен със заповед; 
10. извършват проверки по подадени декларации от физически и юридически лица и данните на 
техническа служба на община Велинград и дирекция “Управление на общинската собственост” 
/Агенция по кадастър / и се придвижват съответните преписки.  
11. извършва се приемане, проверяване и осчетоводяване на ежедневно постъпилите приходи с 
приходни квитанции, платежни документи по сметки на данъчно задължените лица, 
осчетоводяване PRU PRM, изправление на грешно постъпили суми, оглеждане на данъчни 
сметки и осчетоводяване в прогр. продукт;  
12. изготвяне на ежедневно, месечно, на тримесечие и годишно отчитане и приключване на 
събраните приходи по видове данъци и такси; приключване PRU и PRM, архивиране, 
индексиране; 
13. изготвяне на платежни документи за внасяне, възстановяване и прихващане;изготвяне на 
уведомителни писма до задължените лица при промяна на последователността на задълженията, 
установена в процеса на работа; 
14. ежедневно засичане и приключване на касови приходи; Изготвяне на справки за касово 
изпълнение на бюджета; 
15. своевременно разпечатване на списъци на касиер- събирачите за работа с приходни 
квитанционни кочани; 
16. отговаря се за заявяване, получаване, завеждане, разпределяне, раздаване, съхраняване и 
отчитане, описването и контролирането на внасянето на сумите в срок и отчетността с всички 
приходни квитанционни кочани на юридическото лице община Велинград включително по 
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показатели дължими за събиране/събрани приходи;  
17. изготвяне на тримесечни отчети за получени, разходвани и налични ПКК;  
18. извършване на  проверка на върнати ПКК от касиер- събирачите; 
19. възстановява  лихви по сметки на фирмите и физическите лица при неотчитане или отчитане 
със закъснение на суми от събирачите; 
20. упражняване на  ежедневен контрол върху работата на касиер- събирачите и главен касиер; 
21. изготвяне и заверяване на разпечатките от сметките на данъчно задължените лица; 
22. изготвяне на дубликати на квитанции; 
23. контрол и архивиране на  справките за безкасовите плащания; 
24. съхраняване на ежемесечните отчети за касовото изпълнение на сметка 7311; 
25. своевременно и точно въвеждане на данни в програмен продукт от наказателни 
постановления, ревизионни актове за прихващане и връщане, решения и др. 
26. подготвяне на справки за начина на определяне на задълженията при поискване от 
задълженото лице за населените места в община Велинград; 
27. установяване на административни нарушения и съставяне на актовете за налагане на 
административни наказания по ЗМДТ и ДОПК, респ. проекти за наказ. постановления по ЗМДТ 
и ДОПК; 
28. поддържане на актуална данъчна сметка на данъчно задължените лица; 
29. обработват се жалби по повод определяне на задължения; 
30. променя размера на данъчни задължения и задължения за такса битови отпадъци на 
основание на действащото законодателство след извършване на проверка и постановяване на 
съответния акт; 
31. определяне на данъчни оценки на предприятия в случаите по чл.21 от ЗМДТ за община 
Велинград;  
32. издаване на удостоверения, както следва: 
а) за данъчна оценка; 
б) за  данък върху наследства;  
в) придвижване на процедури по определяне и съобщаване на определения размер на данъчни 
оценки при наследяване; 
г) удостоверения за липса на финансови задължения към общината – дънъчни, други публични и 
в съответствие с регламент със заповед- за други задължения; 
д) определяне на данъчни оценки при придобиване по безвъзмезден начин и замяна; изпълнение 
на процедури; 
е) за декларирани данни; 
ж) за платени данъци; 
з) за притежавани имоти; 
и) за извършени повторни нарушения; 
й) за дължими данъци и лихви от наследодател  
к) други- по ЗМДТ, ДОПК и др.- от компетентността на общините; 
33. обработват и придвижват служебно получената информация от отдел “ГРАО” за починали 
лица 
34. осигурява се административното и информационно обслужване на граждани и юридически 
лица на принципа “едно гише”;   
35. изпълняват процедури по обявяване на НП и след влизане в сила- въвеждане в програмен 
продукт на всички НП на община Велинград 
36. за некачествена работа по съставяне на актове, сезират кмета на община Велинград  
37. водят се регистри, както следва: 
а) електронни регистри; 
б) регистър, съдържащ екземпляр от наказателните постановления на общината, към който се 
прикрепва екземпляр от акта за установяване на АН; 
в) регистър, съдържащ екземпляр от актове за АН /кочан/- номерация от централизиран регистър 
г) регистри за документооборот- вътрешни за отдела / регистър за архивиране, за предаване на 
НП и др./; 
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д) регистър за номерация на НП; 
36. началникът на отдел “МП” разпорежда предоставянето и промяната в пароли за достъп до 
базата- данни, вкл. подготвя заповедите за права /не само за достъп/  

Чл.34. Звено за вътрешен одит  
Осъществяват независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране, 
предназначена да носи полза и да подобрява дейността на организацията чрез прилагане на 
систематичен и дисципл. подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите за 
управление на риска, контрол и управление; 
1. идентифицират и оценяват рисковете ; 
2. оценяват адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол 

по отношение съответствието със законодателството, вътрешните актове, договорите; 
надежността и всеобхватността на финансовата и оперативна информация; ефективността , 
ефикасността и икономичността на дейностите; опазването на активите и информацията; 
изпълнението на задачите и постигането на целите; идентифицирането, оценяването и 
управлението на риска от ръководството на община Велинград; 

3. дават препоръки за подобряване на дейностите в общината; 
4. предоставят обективна оценка на доказателствата с оглед съставяне на мнение или извод 

относно процес, система или друг обект на одита на база цел и обхват на одитния 
ангажимент, определен от кмета на общината чрез планиране, извършване на фактически 
проверки, докладване и последващи действия по проследяване изпълнението на дадените 
препоръки; 

5. реализират одит на системите, одит за съответствие, одит на изпълнение, финансов одит, 
одит на информационните системи и технологии и преглед на състоянието;  

6. извършва действия по консултиране- съвети, мнения, обучение и др. като подготвят рамката 
за договаряне с кмета на община Велинград; 

7. изготвят доклади за кмет на община; 
8. извършват проверки по чл. 23 от ЗВОПС; 
9. изпълнява задачите по чл.27, 28, 29,32,33,34,35,36 и при уп-не по чл.41 от ЗВОПС; 
10. звеното е на пряко подчинение на Кмета на община Велинград и осъществява вътрешен одит 

по Закона за вътрешния одит в публичния сектор; 
11. звеното: 
а) планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на 
ЗВОПС, стандартите  за вътрешен одит, Етичен кодекс на вътрешните одитори, статута на 
вътрешния одит и утвърдената от МФ методология за вътрешен одит в публичния сектор; 
б) изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за 
дейността си, който се утвържадава от компетентния орган; 
в) изготвя одитен план за всеки отделен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и 
разпределяне на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и 
обема на проверките 
12. ръководителят разработва и предлага годишните цели на административното звено в срок до 
края на месец ноември на съответната година и методологията за оценяване на постигането им. 
 
Чл.35 “Дирекция “Европейски програми и проекти”   
(1) директор на дирекция  
1. изготвя проект на Общински план за развитие на община Велинград (във всичките му части) 
на основание Закон за регионално развитие в съответствие концепцията за пространствено 
развитие и специализираните схеми. Процесът се планира, администрира с оглед своевременно 
събиране на бази – данни и анализирането им, програмира и координира за ресурсно 
обезпечаване и технически обобщава под контрола и съдействие на ресорен заместник – кмет и 
приключва с проекта за решение на Общински съвет. Изготвя проектите за неговите 
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актуализации и проектите на годишни доклади. Сезира и съдейства за изготвяне на междинни и 
окончателни оценки. 
2. проучва, събира, анализира, планира, програмира (по дейности и срокове) дейността по 
осигуряване на възможността за участие с разработени проекти с цел финансирането им от 
всички фондове на ЕС и Национални програми и други финансиращи организации. 
3. възлага чрез заповед на кмет, координира и контролира работата за разработване на проекти 
за участие на общината за финансиране на инфраструктурни обекти, обекти, свързани със 
социална, екологична насоченост, проекти за сферата на образованието, културата, 
здравеопазването, селското стопанство и т.н. по всички възможни фондове; участва в разработка 
на проекти; отчита изпълнението. 
4. изготвя заявки за необходимото ресурсното обезпечаване. Заявките в частта им за финансово 
обезпечаване, свързани с разходи от общински бюджет, се изготвят в две части – едногодишни и 
тригодишна прогноза. Изготвя заявка за планиране на средствата за изготвяне на 
технически/работни инвестиционни проекти в установените в процедурите срокове. 
5. упражнява текущ контрол за съответствие на процедурата “Подготовка, управление и контрол 
на проекти” с изискванията на Управляващите органи по различните програми. При наличие на 
различни изисквания разработва система от процедури за различните оперативни програми.  
Актуализира и при необходимост изготвя нова процедура/ система от процедури за 
“Подготовка, управление и контрол на проекти”. Връчва правилата на екипите за разработване 
и/или управление на проекти. Представя писмени доклади при констатиране на действия и/или 
бездействия при констатиране на несъответствия. 
6. води регистър за разработени проекти в готовност за търсене на финансиране; 
7. води регистър на финансирани проекти; 
8. подготвя документите за осигуряване на средства за инвестиционно проектиране и за 
изпълнение на проекти; 
9. оказва методическа помощ за разработването на проекти за финансиране по различните 
фондове на екипите на администрацията и другите общински структурни звена, на екипи за 
управление и контрол. 
10. изпълнява задачи, свързани с разработване на проекти. Изпълнява задачи, свързани с 
управление на проекти, за случаите при които в проекта не са одобрени разходи за управлението 
му и/или няма одобрени екипи или отделни лица от екипи за управление на проекти; 
11. изготвя документации за обществени поръчки под контрола на длъжностното лице, 
отговарящо за тях.  
12. спазва сроковете, изпълнява правилата и задълженията, произтичащи от Вътрешни правила 
за организация, провеждане и контрол на обществени поръчки; 
13. контролира правилното изготвяне и окомплектоване на документацията; 
14. изготвя в срок длъжностните характеристики на служителите в дирекцията и ги актуализира 
в установените срокове; съвместно със служителите разработва годишните работни планове, 
провежда междинните и заключителни срещи в нормативно установените срокове. 
15. разработва и предлага годишните цели на административното звено в срок до края на месец 
ноември на съответната година и методологията за оценяване на постигането им.  
16. изпълнява внедрените процедури и Вътрешни правила и организира провеждането на 
обществените обсъждания, свързани с дейността на дирекцията; 
17. подготвя заявки за външни услуги, свързани с дейността на структурното звено; 
18. извършва проверки и подготвя становища за приемане/неприемане на работата, извършена 
чрез външна услуга. 
(2) Главни експерти и главен специалист 
1. разработват проекти за участие на общината за финансиране на инфраструктурни обекти, 
обекти, свързани със социална, екологична насоченост, проекти за сферата на образованието, 
културата, здравеопазването, селското стопанство, енергийната ефективност и т.н. по всички 
възможни фондове, Национални програми и други финансови източници. Конкретното 
разпределение се извършва със заповед. 
2. изпълняват задачи, свързани с управление на проекти, за случаите при които в проекта не са 
одобрени разходи за управлението му и/или няма одобрени екипи или отделни лица от екипи за 
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управление на проекти; 
3. подпомагат работата по изготвяне на документацията за обществени поръчки под контрола на 
длъжностното лице, отговарящо за тях. 
4. проучват, събират, анализират и докладват данни и информация за възможности за 
финансиране на проекти, както и за условията и реда за участие; 
5. участват в разработване на планове, програми, доклади, отчети. 
(3) Главен инспектор 
1. изготвя наредби, програми, стратегии, проекти за решения и планове за устойчиво развитие 
по отношение на околната среда, управлението на отпадъци и отчита изпълнението им; 
2.участва в разработването, провеждането, изпълнението и контрола на дейностите, 
касаещи опазването и възстановяването на природата и екологичната политика на 
територията на общината;  
3. изготвя план – сметките и проектите на заповеди за организирано сметосъбиране и 
сметоизвозване; 
4. подготвя бази – данни и участва в разработката на проекти, чието финансиране е с УО към 
МОСВ. Разработва проекти, системи и процедури, които са с екологична насоченост;   
5. осъществява контрол за екологичното състояние на общината, включително задачи, 
произтичащи от Закон за лечебните растения;  
6. изготвя уведомленията за инвестиционни намерения и осигурява екологични оценки за 
общински концепции, планове и обекти 
7. подготвя проектите за решения за изискванията към дейността на физически и юридически 
лица на територията на общината, които произтичат от екологични, исторически, социални и 
други особености на населените места. 
8. подготвя договорите за дейността по сметопочистването, сметоизвозването, поддържането на 
депата за твърди отпадъци и осигурява контрол по същата дейност; 
9.участва в изготвянето на графици за измиване на улици и площади, метене, снегопочистване, 
сметоизвозване и др., както и контролира тяхното изпълнение; 
10.упражнява редовен контрол по опазване на чистотата и зелените площи, стопанисвани от  
физически и юридически лица; изготвя и реализира програма за решаване на проблемите, 
(4) Младши експерт 
1. осъществява специализиран контрол за стопанисване на собствеността след предаването на 
обектите/приключването на проектите, финансирани от фондове на Европейски съюз; 
2. координира дейността на общинската администрация в областта на екологията с РИОСВ, 
РЗИ, Обл.ДБХ, РДНСК, РДВР и др.; 
3. съставя актове за установяване на нарушения; 
4. изпълнява дейността, свързана с овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 
територията на община Велинград; 
5. организира провеждането на дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни 
мероприятия в общински площи, биотопи и сгради; 
6. длъжностното лице изготвя финансовите анализи за генериране на приходи от бъдещо 
ползване на собствеността; изготвя и/или участва  в изготвянето на бюджетите на проектите;  
подготвя едногодишните заявки за финансово обезпечаване на изпълнението на одобрените 
проекти, свързани с разходи от общински бюджет под контрола на директора на дирекцията. 
Изготвя заявка за планиране на средствата за изготвяне на технически/работни инвестиционни 
проекти в установените в процедурите срокове; участва в разработване на проекти за участие на 
общината за финансиране на определени със заповед дейности; изпълнява задачи, свързани с 
управление на проекти в част счетоводство, за случаите при които в проекта не са одобрени 
разходи за управлението му и/или няма одобрени екипи или отделни лица от екипи за 
управление на проекти. Извършва предварителен контрол за поемане на задължения и/или 
извършване на разход за изпълнение на проекти, финансирани със средства на Европейски съюз 
след издаване на персонална заповед от кмет на община Велинград. 
 
Чл.36. Началниците на структурни звена изготвят калкулациите за разходите за предоставяне на 
административни услуги, извършвани в него 
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Глава пета 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА 

Чл.37. Дейността на общинската администрация се осъществява от държавни служители и 
служители по трудово правоотношение. Длъжностното разписание се утвърждава от кмета на 
общината. 
Чл.38. (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 работата на общинската администрация. 
(2)  Вътрешните правила за работа в общината се утвърждават от кмета на общината. 
Чл.39. Длъжностите в общинската администрация се заемат от лица с професионална 
квалификация, включваща задължителна минимална степен на завършено образование и 
професионален опит, определени с ЕКДА. 
Чл.40. Постъпването на държавна служба в общинската администрация става след провеждане 
на конкурс или при спазване изискванията за конкурентен подбор.  
 Чл.41.Служители в общинската администрация изпълняват възложените им задачи и отговарят 
пред прекия си ръководител за изпълнението на работата, съобразно длъжностните им 
характеристики. При разработването им средва да бъдат съобразени разпоредбите на чл.1,ал.3, 
указващи, че разпределението на длъжностите по длъжностни нива е в зависимост от 
сложността на изпълняваните функции, уредени в чл.чл. 4,5,6,7,8 и 9 на НПЕКДА. 
Чл.42. (1) Ръководителите на административните звена планират, ръководят, организират, 
контролират, координират, отчитат и носят отговорност за дейността на съответното структурно 
звено в съответствие с определените в този правилник функции. Те изпълняват и други задачи 
определени от кмета на общината в кръга на дейността им. 
(2) Отсъстващ ръководител на административно звено се замества от определено със заповед на 
кмета лице от състава на администрацията. 
Чл. 43. Етичен кодекс и други правила за поведение, които служителите на Общинска 
администрация Велинград и служителите работещи в дейности към община Велинград, са 
длъжни да спазват, както следва: 
1. да изпълняват задълженията си точно, добросъвестно и безпристрастно в състветствие със 
законите на страната; 
2. с   ежедневната   си   работа   да   допринасят   за   издигане   авторитета   на общинска 
администрация и за повишаване доверието на гражданите и институциите към органите на 
местната власт; 
3. да спазват трудовата дисциплина и да използват работното си време за компетентно 
изпълнение на служебните си задължения и възложените от съответния ръководител задачи; 
4. професионално, културно и етично да обслужват гражданите и служебните лица; 
5. да познават в детайли нормативните документи, които ползват в пряката си работа, с цел 
недопускане на грешки и нарушения, засягащи интересите на гражданите и общината; 
б.да проявяват инициативност и творчество за по-ефективно управление на общината; 
7. да повишават професионалната си квалификация; да следят и прилагат новостите в работата 
си; 
8. да изготвят пълни и компетентни отговори на молби и жалби на граждани и висшестоящи 
органи от своята сфера на дейност в законовия срок; 
9. да опазват държавната и служебна тайна в съответствие със закона; 
10. да ползват икономично канцеларските материали, ел.енергия, вода, телефонни разговори и 
др. с цел намаляване на разходите за материалната издръжка на общината; 
11. да опазват и съхраняват документацията и кореспонденцията, която получават или 
подготвят, в съответствие с нормативните изисквания; 
12. да спазват противопожарните изисквания и условията за безопасност на труда; 
13. длъжностните лица изпълняват задълженияти си без пристрастие или предубеждение, като 
създават усливия за равнопоставеност на разглежданите случаи и лица и правят всичко 
възможно, за да бъде обслужването достъпно за всеки. 
14. служителите извършват администратиното обслужване законосъобразно, своевременно и 
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точно. Предоставят на гражданите цялата необходима информация с оглед защитата на 
законните им права и интереси като своевременно ги информира относно възможностите за 
обжалване по установения ред. 
15. служителите следва да не разгласяват факти и сведения, до които са получили достъп при 
изпълнение на служебните си задължения в свой или чужд личен интерес. 
16. служителите не могат да получават облага от трети лица, която би се въприела като резултат 
от компромис с неговата честност и справедливост при изпълнение на неговите служебни 
задължения. 
17. служителите изпълняват ефективно и целесъобразно своите функции с оглед на най- 
 отговорното използване на обществените средства. 
18. служителите се отнасят с колегите си коректно и почтено, уважавайки тяхното мнение и   
личен живот, проявяват готовност да окажат помощ и съдействие на своите колеги при 
изпълнение на служебните им задължения. 
19. служителите придобиват и управляват личното и на семейството си имущество по начин, 
който да не създава съмнение за злоупотреба със служебното им положение. Не допускат 
поведение, което би било несъвместимо с добрите нрави. 
20. след напускане на работа служителите следва да не предприямат действия, с които по 
някакъв начин да се възползват неправомерно от работата си в ОбА. 
21. служителите декларират писмено конфликти на интереси по повод изпълнение на служебни 
задължения независимо от вида преписка, действие или бездействие и изпълняват правилата по 
АПК за отвод. 
Чл.44.Служителите могат да правят изявление от името на общината само със съгласието на 
кмета на общината. Длъжностните лица нямат право на използват служебни документи за 
публикации, изявления, предоставяне  освен по нормативно установения ред.  
Чл.45.Служителите в общинската администрация имат право на представително или работно 
облекло за всяка календарна година. Конкретната стойност на представителното и работното 
облекло се определя ежегодно със заповед на кмета на общината. Средствата се осигуряват от 
общинския бюджет. 
Чл.46.3а изпълнение на своите задължения служителите имат право на възнаграждение по ред, 
определен в Кодекса на труда, Закона за държавния служител и подзаконовите нормативни 
актове. Правилата за възнагражденията на служителите се регламентират с Вътрешните правила 
за работна заплата. 
Чл.47.(1) Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5 дневна 
работна седмица- от понеделник до петък;  
(2) За длъжностните лица по гражданско състояние в град Велинград - вторник до събота; 
неделя до четвъртък и понеделник до петък.  
(3) Работно време: 
1. ежедневното разпределение на работното време е както следва: 8.30ч. до 12.30ч. и 13.00ч. до 
17.00ч.;  
2. за длъжностни лица, които подпишат декларация, че желаят да ползват две технологични 
почивки по 10 минути ежедневното разпределение на работното време  е както следва: 8.30ч. до 
10.15ч., от 10.25ч. до 12.30ч., от 13.00ч. до 15.15ч., от 15.25ч. до 17.20ч.; 
3. Общо правило: всички щатове, които са предназначени за четиричасов работен ден, са с 
работно време от 8.30ч. до 12.30ч. 
4. Изключения: 
а) за работещите в звено “Строителна бригада”: 
аа) при лятно часово време работното време е: 7.30ч. до 12.00ч. и 12.30ч. до  16.00ч.; 
бб) за водачи на моторни превозни средства с категория «С»: 8.30ч. до 12.30ч. и 13.00ч. до 
17.00ч.. Работи се от вторник до събота включително и от неделя до четвъртък включително по 
реда на назначаване.  
б) за работещите в дейност “Чистота”:  
аа) за две длъжностни лица “изпълнител-чистач”, работещи в сграда на бул. „Хан Аспарух” №35 
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и съответно „Хан Аспарух” №54:    6.00ч. до 10.00ч. и 10.30ч. до 14.30ч.; 
бб) за едно длъжностно лице“изпълнител-чистач”:  12.00ч. до 16.30ч. и 17.00ч. до 20.30ч.; 
вв) за “огняр”: 6.00ч. до 10.00ч. и 10.30ч. до 14.30ч.; 
гг)  за “изпълнител- пазач”: 6.00ч. до 10.00ч. и 10.30ч. до 14.30ч.; 
в) за изпълнителите в дейност “Обредни домове и зали” 
аа) изпълнител - шофьор: работното време е от вторник до събота включително при 
разпределение- общоприетото за администрацията; 
бб) изпълнител – работник - две от длъжностните лица с общо установено дневно разпределение 
на работното време, а седмично- от вторник до събота включително; единия щат- от неделя до 
четвъртък; петдневен работен ден седмично;  
г) за работещите в дейност “Други дейности по здравеопазването”, както следва: 
аа) за училища: 7.30ч. до 11.00ч. и 11.30ч. до  16.00ч.; 
Когато има две сгради, за които отговаря медицинското лице, от 7.30ч. до 11.00ч. се работи в 
сградата, в която е кабинетът на директора, а от 11.30ч. до  16.00ч. – във втората;  
Когато едно медицинското лице отговаря за две училища, от 7.30ч. до 11.00ч. работи в 
училищет с по – голям брой ученици, а от 11.30ч. до  16.00ч. – в по - малкото;  
бб) за детски градини: 
първа смяна: 7.00ч. до 12.30ч. и 13.00ч. до  15.30ч.; 
втора смяна: 9.30ч. до 12.30ч. и 13.00ч. до  18.00ч.; 
обща сестра: 8.00ч. до 13.00 и 13.30ч. до 16,30 
(4) В случаите, когато има потребители на административни услуги в края на обявеното работно 
време, работата на отдел “Информационно обслужване и технологии”, отдел “Местни приходи”, 
отдел “ГРАО” и инкасатор събир. дан. и такси от д-я “ФСД”   продължава до приключване на 
тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време  по 
предходната алинея.  
(5) Задължавам административните ръководители на структурните звена да сезират служителите 
на отдел “ИОТ” и инкасатор събир. дан. и такси от д-я “ФСД”, в случаите, при които е 
необходимо извеждане на документи. 
Чл.48. (1) 3а принос при изпълнение на служебните си задължения служителите в общинската 
администрация имат право на отличия и награди. 
(2) Награждаването   на   служителите   от   общинска   администрация   се извършва със заповед 
на кмета на общината. В заповедта се определя видът отличие или награда.  
(3) Кметът на общината може по своя преценка едновременно да награди с 
отличие и с предметна награда. 
Чл.49. 3а нарушение   на    трудовата    дисциплина     служителите     носят дисциплинарна 
отговорност по Кодекса на труда или Закона за държавния служител. 
Чл.50.Служителите в общинската администрация имат всички права и задължения съгласно 
Кодекса на труда, Закона за държавния служител и подзаконовите нормативни актове, свързани 
с тяхната дейност. 
Чл.51.(1) В структурата на общинската администрация, съгласно чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, се 
назначават служители, които подпомагат и осигуряват работата на общинския съвет. 
(2) Заповедите за назначаване и освобождаване на служителите по ал.1 се 
издават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет. 
(3) Служителите по ал.1 спазват всички изисквания за служители в общинската 
администрация. 
(4) Заповедите за награждаване, наказване, командироване и отпуск на служителите по ал.1 се 
издават от кмета на общината, съгласувано с председателя на общински съвет; 
(5) Служителите  съобщават на всички заинтересовани актовете на Общински съвет Велинград. 
Чл.52.Възлагането на задачи, свързани с организационно-техническото обслужване на 
общинския съвет и неговите комисии и контрола на дейността на служителите, назначени по 
чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, се извършва от председателя на общинския съвет. 
Чл.53 (1) Организацията на работа е подчинена на принципа на йерархичност. Директорите на 
дирекции, респективно началниците на отдели, разпределят работата в рамките на 



 36

административните звена, за които отговарят. Спорове за компетентност в рамките на различни 
дирекции се разрешават от секретар на община, включително и спорове за поредност на 
разглеждане на преписки в различните структурни звена.    
(2) Исканията за извършване на административни услуги се подават чрез “Деловодство” на 
отдел “Информационно обслужване и технологии” в дирекция “АПИО”.  
1.забранява се работата с нерегистрирани документи.  
2.забранява се приемането на неокомплектовани заявления /включително решения на общински 
съвет без приложенията към тях/. Служителите от информационното звено са длъжни да 
информират гражданите за необходимите документи по заявлението за услуга; 
3.забранява се извеждане на документи, приложенията към които липсват – графична част на 
заповед за ПУП и т.н., приложения и т.н. 
4. незабавно екземпляр от всички жалби, предложения и сигнали на граждани се дават във вид 
на копие на секретаря на общината; 
5. отговорите по заявления на граждани за предоставяне на административни услуги се 
получават от “деловодството” на отдел “Информационно обслужване и технологии” на 
дирекция “АПИО”; 
чл.54. Звена, включващи служители от различни отдели и дирекции 
(1) Междинно звено по ос1 ”Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна 
програма „Региони в растеж” 2014-2020г. 
1. създаване: персоналният състав се определя със заповед на кмет на община Велинград, а 
изискванията за работа се регламентират със съответната длъжностна характеристика. 
2. структурата на Междинното звено (графичен еквивалент) е съгласно Приложение №2. 
3. правила за работа и функции: Инструкция за определяне на структурата и състава на 
междинните звена по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНЕ 
ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ” по Оперативна програма 
”Региони в растеж” 2014-2020г. на МРРБ и във връзка с проект на Вътрешни детайлни правила 
за работа на оценителни комисии за оценка на проектни предложения по процедура 
BG16RFOP001-1.001-039 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНЕ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ” по Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014-2020г. 
 
(2) Звена, състав и функции за управление при бедствия  
1. Поименният  състав на звената за управление при бедствия се определя със заповед на кмета 
на община Велинград. Ръководителите на съответните звена- при искане на Кмета на общината, 
участват в работата на комисиите по ЗЗБ с право да изразяват мнения, предложения, препоръки, 
становища и задължения да представят доклади. Ръководителите на съответните звена носят 
отговорност за свикване на екипите, за които отговарят, точното отразяване на данните по 
докладите . Същите представят проектите за поименен състав на звената. 
2. На заседанията на комисиите по ЗЗБ задължително се канят Председателя на Общински съвет 
Велинград и председателя на икономическа комисия 
3. Изграждат се  звена за управление при бедствия, както следва: 
а) звено за медицинско осигуряване и оказване на спешна помощ за пострадали 
Привеждане в готовност на болница, осигуряване на места, координация с ЦСНМП Пазарджик, 
координация с другите здравни заведения на територията на община Велинград, осигуряване на 
медицински лица към екипите за издирвателно- спасителни операции за преценка на 
състоянието на пациентите 
б) звено за издирвателно- спасителни операции.  
Задачи: 
аа) ръководителят на екипа  издирва съответната техника по описи и докладва за наемане 
бб) издирване на изчезнали лица- шофьор, медицинско лице и допъл. един човек 
вв) изваждане на пострадали от застрашени обекти (звената са в състав- инженер конструктор; 
медицинско лице със задача да прецени възможността за транспортиране или викане на линейка, 
3-ма човека за прокарване на достъп), при необходимост се вика техника. Конкретният брой на 
звената и поименен състав се определя със заповед; 
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бб) в случай на отцепени райони транспортно осигуряване към болници на лицата на 
хемодиализа, болни, бременни и т.н. 
в) звено за разузнаване, огледи и доклади 
Задачата на звеното е свързана със събиране на съответната база- данни за текущо състояние с 
оглед съставяне на опис на критична инфраструктура и обекти, застрашени от самосрутване или 
опасни за обитаване; становища за категорията на предстоящите за строителство/ремонти 
обекти; окомплектоване и съхранение на преписките за финансиране с първоначалния и краен 
снимков материал. В съставите на комисиите се включват кметовете , кметските наместници, 
троителни техници в кметства и специалисти в зависимост от различните типове бедствия в 
зависимост от възникналата ситуация; следи се служебно от ръководителя на звеното наличието 
на правоспособност на специалистите. 
г) звено за инженерно осигуряване, транспорт и механизация 
аа) функциите на звеното са свързани с осигуряване на кадрови инженерен състав като част от 
функциите са свързани с опазване на чов.екипи; 
бб) проучване по предварителните списъци и изясняване на съществуващата в съответния 
момент техника с оглед съставяне на подробен опис на наличната  механизация на територията 
на община Велинград; 
вв) на база на докладите на звеното за разузнаване, отгледи и доклади и съвместно със звеното 
за разузнаване, съставя проекто-опис на критичната инфраструктура по приоритети за реагиране 
гг) разработва вариантите за незабавни  мерки и докладва проекто- план за реагиране, обвързан 
със съответните сили за реагиране. В тази част от работата си звеното работи при плътно 
взаимодействие със звената за контролиране на разходите и подготвяне на договорите.   
д) звено за аварийно- възстановителни работи; 
Единичното звено е в състав от 3- ма човека. Конкретния брой се определя със заповед в 
зависимост от броя обекти. Звеното носи отговорност за упражняване на системен  контрол по 
изпълнението на работата от наети фирми/ техника; 
е) звено за оценка на щети и  екипи за констатирането им; 
аа) екипи за констатиране на щети: 
 Съставът на един екип е минимум 3 човека. Броят екипи и териториалния обхват на работа се 
определя със заповед на кмет в зависимост от тежестта на ситуацията. При необходимост от 
преценка на щети, свързани с основни ремонти или заповеди по чл.195 от ЗУТ / за сгради, 
застрашени от самосрутване/ и липса на финансови възможности за възлагане на външни 
фирми, в състава на комисиите да се включва строителен инженер със специалност конструкции 
и диплома преди 31 март 2001г. При необходимост в задълженията на звеното влиза изготвянето 
на съответните протоколи/решения по чл.195 от ЗУТ и съответното обезопасяване на обекта с 
ленти, указващи забрана за достъп  ;  
бб) екипи за оценяване на щети: 
Броят екипи се определя със заповед в зависимост от ситуацията и обема работа при спазване на 
нормативните изисквания. Действията по оценки на щети и информацията за граждани да се 
прецизира в съответствие с действ. нормативна база- Образец 13 “Акт за установаване на щети, 
причинени от непреодолима природна сила и др. 
ж) звено за дегазация и обеззаразяване; 
Основната задача на ръководителя на звеното е свързана с проучване на нормативната база за 
РИОКОЗ, РИОСВ и др. с оглед правомощията на кмет на община за реагиране и компетентност 
за предприемане на действия и мерки.; подготвяне на списъци с имена и телефони на инженер- 
химици; списъци на наличната апаратура за замервания и нужди; осигуряване на съответна 
координация със съответните оправомощени по закон институции за незабавни действия; 
осигуряване на извеждане на хората от застрашените райони при охрана на здравето на екипите; 
поддържаве в готовност на мегафони   
Екипът е в състав от мин.20 човека за изпълнение на задачите  
з) звено за загробване; 



 38

Звеното изпълнява функции, свързани със санитарни предписания при спазване на законовите 
процедури и действия при екстремни обстоятелства. Численият състав е от 3-ма до 10 човека, 
кметове и кметски наместници- при необходимост 
и) звено процедури за обществени поръчки; протоколи; 
Звеното се изгражда при структуриране с три подзвена, както следва: 
аа) звено за свикване на екипите; 
Звеното отговаря за своевременното свикване на поименния състав на екипите /без 
задълженията на дежурните от ОбСС/- съставът е от 2 до 5 човека в зависимост от тежестта на 
ситуацията. 
бб)административно звено 
Звеното се изгражда като пункт за обработка и систематизиране на информацията като 
дейността му се осигурява включително чрез резервно електрозахранване.  
Функциите на звеното са свързани с протоколиране на всички доклади, предложения, 
предприети действия; подготвянето на административни актове и своевременното им обявяване 
на заинтересованите физически и юридически лица. Звеното носи отговорност за точното 
отчитане на времетраенето на използвания човешки ресурс. Същото отговаря за подготвянето на 
проекти за решения за Общински съвет, питания, искания, справки и молби към държавни 
органи и институции; сезиране на Министър по здравеопазване за мерки за опазване здравето на 
хората размножаване на преписки с искания за финансиране; завеждане и отговаряне на молби и 
питания на граждани. В зависимост от тежестта на ситуацията и в съответствие със становищата 
в комисиите по ЗЗБ звеното предприема съответните действия по издаване на заповед по 
чл.44,ал.1,т.4 и ал.3 от ЗМСМА за началника на РПУ, респ.кметове и кметски наместници,  за 
охрана на обществения ред, свързана с охрана от мародери, определяне на ред за движение по 
пътищата, извеждане на населението, отцепване на райони и т.н..Звеното осигурява съответната 
координация и комуникация между кмет на община, кметове на кметства и кметски наместници 
и съответните други органи и организации като осигурява текущи справки и предаване на 
разпореждания. Съставът се определя със заповед на кмета на общината в зависимост от 
конкретния обем работа 
вв) звено за подготвяне на договори 
Съставът е от 4 човека- директор дирекция “АПИО”; длъжностно лице с функции на финансов 
контрольор, строителен инженер, юрисконсулт  
й) звено за финансово осигуряване; 
Звеното се състои от 3- ма човека- длъжностно лице с функции на главен счетоводител, 
длъжностно лице с функции на финансов контрольор, юрисконсулт на община Велинград 
к)  звено за материално осигуряване; 
Звеното осъществява дейност, свързана с доставки на необходими материали на Общинска 
администрация. Численият състав е от шофьор и материално- отговорно лице. Задачата на 
звеното се разширява в случаи на отцепени селища, както следва: 
аа) определяне по карта на обходни маршрути достъпни за високопроходима или друга техника; 
бб) създаване на съответната координация с доставчици на основни хранителни продукти и вода 
за населението при случаи на прекъснати водопроводи или недопустимо замърсяване при 
придписание от РИОКОЗ, медикаменти; 
вв) осигуряване на водоноски и техника за доставка; 
гг) звеното включва и представител на д-я “УОС”- за справки за кариерни материали, 
собственост и т.н. 
л) звено за помощи и дарения ; 
Звеното работи под пряк контрол на създадената с Решение на Общински съвет Велинград 
комисия и при съобразяване с базата- данни за подпомагане чрез държавен и общински бюджет. 
Структурира се в две части, както следва: 
аа) 5 членна комисия за предприемане на действия по вземане на решения и изпълнение на 
съответните процедури по даренията вкл. проекти за решения, протоколи и доклади в 
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съответствие с волята на дарителите, а при дарения за общински обекти и проверка за наличие 
на съответните осчетоводявания; 
бб) Изпълнителски екип – шофьор, двама човека за товаро- разтоварни работи; 
м) звено по настаняване и изхранване на изведени от кризисни райони; 
Функциите са свързани с изготвяне на точни списъци на пострадалите хора, организация и 
изпълнение на задачата в съответствие с разрешените за разходване суми, изготвяне на описи, 
протоколи, отчети. Предлагат и подготвят актовете за определяне на места за настаняване и 
информиране на населението за определените места за настаняване в пряка вразка със звеното за 
връзки с обществеността 
аа) численост на звеното: 
1. Представител на дирекция “Управление на общинска собственост” 
2. Представител на отдел “ГРАО” 
3. Представител на дирекция “Финансово счетоводна дейност”; 
4. Минимум трима служители, които при спазване изискванията на КТ да  осигурят опазването 

на предоставеното имущество и раздаването на м-ли като комисия- в случай на определяне 
на един обект за настаняване. При определяне на повече места за настаняване, численият 
състав от 3- ма човека се увеличава пропорционално на броя места; 

5. два екипа от двама човека /шофьор и доставчик на продукти 
бб) обекти на доставки 
- за изведени от кризисен район; 
- за участващи в спасителни операции- по ЗЗБ   
н)  звено по изпълнение на предписания за опазване здравето на хората, давани по 
компетентност от РИОКОЗ, РИОСВ и др.; 
Функциите са пряко свързани със създаване на съответната координация и пряко изпълнение на 
задачите, произтичащи от предписания на РИОКОЗ, РИОСВ и др. за опазване живота и здравето 
на хората- предоставяне на гражданите на информация и материали за защита; 
о) звено за връзки с обществеността; 
Работата на звеното е свързана с техническото оформяне на съобщенията за уведомяване на 
населението и координацията с медиите; предоставяне на информация за текущо състояние, 
необходими мерки по защита; създаване на постоянно работеща телефонна и интернет връзка за 
информиране на близките на гостите на Велинградска община за тяхното състояние, 
възможностите за транспорт и др.   
п) звено за оказване на психологическа помощ и организация за гледане на деца; 
Функциите на звеното са пряко свързани с работа на място по оказване на помощ на граждани. 
При изключително тежки бедствия работата на звеното е свързана с изграждането на център за 
настаняване и гледане на изгубени деца, издирване и уведомяване на близките им. 
р) звено за доброволни формирования 
От ръководителя на звеното – координирано с комисиите по ЗЗБ и Кмет, се указва мястото на 
сбора, необходимото оборудване на хората, инструктаж и конкретната работа. Доброволните 
формирования задължително се ръководят от длъжностни лица /техн.грамотни/ които да 
отговарят за опазването на живота и здравето на доброволците. 
аа) формирования за случаи на пожари: 
Със заповед на Кмет на община се избира вариант за решение, както следва: 
- създаване на опорни центрове  в Кръстава, Пашови, Грашево, Света Петка; 
- създаване на групи във всяко кметство на територията на община Велинград и в населените 

места, в които има кметски наместник 
1. структура на гасаческа група при население до 500 жители- 15 човека  

 
Ръководител на гасаческа 

група 
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Гасач.звено от 10 човека 
/1 отговорник/ 

 Техническо звено от 4 човека 
/1 отговорник/ 

 
 

2. структура на гасаческа група при население от 500 до 2000 жители- 25 човека  
 

Ръководител на гасаческа 
група 

  
Гасач.звено от 10 

човека 
Гасач. звено от 10 човека Техническо звено от 4 човека 

 
 

3. структура на гасаческа група при население от 2000 до 5000 жители- 35 човека  
 

Ръководител на гасаческа 
група 

  
Гасач. звено от 

10 човека 
Гасач.звено от 10 

човека 
Гасач. звено от 

10 човека 
Техническо звено от 4 човека 

 
 
Имущество на гасаческо звено:   Имущество на техническо звено 
1. Лопати прави- 4 бр.    1. Товарни автомобили до 4 т.- 1бр. 
2. Лопати криви- 4 бр.    2. Жага- 2 бр. 
3. Брадва голяма- 2 бр.    3. Моторен трион- 1 бр. 
4. Гумени ботуши-10бр.   4. Конопено въже- 20 м. /ф-15-20мм/ 
5. Брезентови ръкавици-10бр.   5. Пластмасови туби- 20л.- 5бр. 
6. Пластмасови каски- 10бр.   6. Поцинковани кофи- 4бр. 
7. Тупалки- 10бр. 
8. Манерки-10 бр. 
9. Ел.фенер-1 бр. 
с) звено от упълномощени представители на търговски дружества, чийто комуникации са 
от стратегическо значение за нормални условия на живот и опазване здравето на 
населението  /електроснабдяване, водоснабдяване и канализация, чистота и др./ кани се 
представител на “Напоителни системи”; 
Функциите са свързани с предоставяне на точни доклади за състоянието на възловите 
комуникации; предложения за конкретни действия и координиране на цялостната дейност по 
насочване на екипите с оглед съставяне на приоритети за неотложните действия и 
последователност в работа. 
т) звено “опасност от зоонози” 
Функциите са свързани със задачи при влошена епизоотична обстановка 
у) звено от кметове и кметски наместници 
Задълженията са свързани с изпълнение на ф-циите по ЗМСМА 
незабавно уведомяване за възникналата ситуация на територията на кметствата и населените 
места на дежурен Общински съвет за сигурност и кмет на община  
 
Чл.55. печати на община Велинград 
Длъжностните лица, които поставят печати и вида на документите,върху които се поставя печат, 
се определя със заповед на Кмет на община Велинград. Длъжностите лица, определени съгласно 
заповед да поставят печатите, са длъжни да запазват екземпляр за архива от всеки документ, 
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подпечатан от тях. Формата и видът на печатите се определя с Решение на Общински съвет 
Велинград. Създаването и унищожаването на печати се извършва съгласно Указ за печатите и 
ЗМСМА като началният и краен момент на използване зе удостоверява със заповед на кмета на 
община Велинград с образец на печата. 

Директорът на дирекция “АПИО” води регистър с отпечатък на ползваните печати на 
община Велинград, респ.унищожени/изгубени и имената на длъжностните лица, оправомощени 
да ги постяват.  
1. печат на юридическото лице община Велинград 

Печатът се поставя върху документи, подписани от Кмет на община Велинград, 
респективно изпълняващи функции на кмет на община; документи, подписани от длъжностно 
лице, което е надлежно упълномощено за подписване или съгласно нормативен акт, 
притежаващи право на самостоятелен подпис. 
2. печати на касиери 
3. печати с герб- за длъжностните лица, на които е възложено със заповед изпълнението на 
функции на длъжностни лица по гражданско състояние в частта съставяне на актове. 
4. печати на кметове на кметства и кметски наместници; 
5. печати за нотариални заверки;  
6. печати за скици; 
7. вътрешно- ведомствени 
 а) “влязла в сила”, “вярно с оригинала”, “деловодство”, входящ №”, “ изходящ №”; 
 б) “ изпълнител- пазач на обект “сметище””; 
 в) печати за прослужено време по КТ и ЗДС, удостоверяване на служебен стаж, осигурителен 
стаж, човешки ресурси; 
 г) печати на отдел “ГРАО” 
Чл.56. В община Велинград се водят регистри.  
(1) Ред за работа 
Ежегодно- до двадесето число на последваща година, да се извърши приключване с опис на 
всички регистри и “кочани” на община Велинград. Описът се изготвя от административния 
ръководител на съответното звено и длъжностното лице, което го води. Длъжностното лице, 
което го води,  го представя на кмета на община Велинград за заверка и в 14-дн. срок от 
приключване го издава на длъжностното лице, отговарящо за архива на съответното структурно 
звено с протокол. Екземпляр от приемо- предавателния протокол- чрез входящо- изходящиия 
регистър се предава на секретаря на община Велинград. 
Определянето на имената на длъжностните лица, които водят регистри, се извършва със 
заповед. При липса на заповед, административният ръководител на структурното звено 
предприема действията по въвеждане, респ. приключване на регистрите. 
(2) Видове регистри 
1. регистър на частната общинска собственост; 
2. регистър за публичната общинска собственост; 
3. регистър на търговските дружества с  общинско участие; 
4. регистър на общинските предприятия; 
5. общински концесионен регистър; 
6.регистър по управление на общинската собственост /наеми, право на ползване,договори по 
ЗЗД и всички други/- изрично изписване в регистъра на сроковете; 
7. регистър с издавани документи, свързани с общинска собственост /дадени съгласия за 
продажба на трети лица на съсобствени терени, откази за изкупуване на сгради, построени чрез 
суперфиция върху общински терени, молби- декларации за обстоятелствена проверка; 
документи за деклариране или констатиране на вече възникнали права и задължения; документи 
за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения, както и откази за 
издаване/; 
8. регистър на категоризирани обекти; 
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9. регистри за положен извънреден труд; 
10. регистър на търговски обекти; 
11. регистър на издадени разрешения за търговия с алкохол; 
12. регистър на издадени разрешения за търговия с тютюн; 
13. регистър на търговските обекти; 
14. регистри за животни; 
15. регистър за пчелни семейства; 
16. регистър на частно практикуващите ветеринарно- медицинска практика; 
17. регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз; 
18. регистър на издадени разрешения- пропуски за  паркиране и движение по затворени улици и 
пешеходни зони, разрешения за паркиране извън границите на УПИ по чл.43,ал.2 от ЗУТ; 
19. регистър за издадени разрешения за ползване на водни обекти; 
20. регистър за режим на работа; 
21. регистър за търговската дейност с отпадъците от черни и цветни метали;  
22. регистър на заявките за поемане на задължения и извършване на разход; 
23. регистър на контролните листове; 
24. регистър на призовките за събирания на доказателства в хода на адм.процедура; 
25. регистър за огледи; 
26. регистър за внесени гаранции по повод предварително изпълнение и депозити за разходи за 
призоваване; 
27. регистър на получените актове за задължение за извършване на определени действия, 
респективно въздържане от определени действия, заповеди от други институции /напр. спиране 
изпълнението на решения на ОбС и др./заповеди за отмяна или изменение на общински актове 
28. регистър с получени предложения на граждани; 
29. регистър, съдържащ копия – извлечения от р-р призовки, с искови молби за обезщетения за 
вреди от незаконни актове, действия или бездействия на адм.органи и длъжностни лица 
30. регистър с давани копия от документи на служители; 
31. регистър на обявените актове на таблото за обяви; 
32. регистри за предавана кореспонденция на служители за изпълнение; 
33. регистри с административните актове на община Велинград; 
34. регистър на споразуменията между страните, участващи в административното производство; 
35. регистър, съдържащ отговори по поискани тълкувания; 
36. регистър за осигурено право на достъп до административни преписки на заинтересовани 
страни 
37. регистър, съдържащ констативните актове за влизане в сила на административните актове и 
надлежно подписани удостоверения за устни съобщавания  
Актът се подписва от административния ръководител на структурното звено и служител, който е 
водил преписката и деловодител, извършил проверката в база данни за постъпили възражения. 
Печатът “влязла в сила се поставя от деловодителя след проверка и изписване на № на к.акт от 
регистъра. Процедурите се инициират от  длъжностното лице, което води преписката. 
Задължавам служителите  с функции “КРЗП” в кметства при провеждане на процедури по §4 от 
ЗУТ, свързани с отсъстващи лица незабавно да сезират деловодителя за въвеждане на 
съобщението на страницата на община Велинград, а служителите на отдел “КРЗП”, строителен 
контрол и главен архитект- да вписват съобщенията в регистъра на обявените актове на таблото 
за обяви.Един екземпляр от така извършените съобщавания да се представя и съхранява в 
регистър “съобщаване на административни актове.” Екземпляр от подписваните съобщения в 
техническа служба, се предоставя за деловодство преди окончателното подписване на 
констативния протокол, че няма постъпили жалби.  
38. регистри с договорите на община Велинград, респ. прекратяване; 
39. регистър за издадени пълномощни; 
40. регистър с призовки, обявления, определения, решения от съдебната власт; искови молби на 

община Велинград; 
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41. регистър изходяща кореспонденция; 
42. регистър с решения на Общински съвет Велинград; 
43. регистър с проекто- решенията за Общински съвет; 
44. протоколна книга; 
45. регистър, съдържащ екземпляр от отводите на служители на  ОбА Велинград; 
46. регистър, съдържащ данни за място и брой страници за архивиране на общински проекти за 

финансиране; 
47. регистър, съдържащ екземпляр от продаваната документация за търгове, конкурси и т.н. 
48. регистър на разработените проекти за участие по различни фондове;   
49. електронен деловоден регистър; 
50. регистър на съхранявани СD, съдържащи информация от деловодна система (ежеседмично 

архивиране)- за деловодство и системен администратор; 
51. регистър на издавани удостоверения от отдел “ГРАО” и за настойничества; 
52. регистър на издавани удостоверения от отдел “КРЗП” и главен архитект (документи за 

деклариране или констатиране на вече възникнали права и задължения; документи за 
признаване, упражняване или погасяване на права или задължения, както и откази за 
издаване); 

53. регистър на озеленени площи, на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо 
значение; 

54. регистър на протоколите за изпълнение на условията на чл.74,ал.2 от ЗУТ (засипване на 
мрежи и съоръжения); 

55. регистър с получени уведомления по чл.72 и чл.74 от ЗУТ (открити мрежи и съоръжения, 
неотразени в съотв.карти и увед.за засипване) 

56. регистър, съдържащ ежедневни отчети за касово изпълнение; 
57. регистър на издадените скици (запазва се копие, заверено “вярно с оригинала”); 
58. регистър на скиците по чл.140 от ЗУТ (изготвя се в два оригинални екземпляра, от които 

единият е към плана ); 
59. регистър по попълване и изменение на планове (за хартиен носител); 
60. регистър по попълване и изменение на планове (за цифров модел); 
61. регистър за заверени заповедни книги; 
62. регистър на протоколи за строителна площадка, линия и ниво; 
63. регистър на констативните актове за установяване на съответствието на строежа с 

издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването; 
64. регистър на удостоверенията за въвеждените в експлоатация строежи; 
65. регистър за получени разрешения за ползване от ДНСК и РДНСК (ако бъдат изпратени); 
66. регистър на издадените разрешения за строеж; 
67. регистър на издадените разрешения за поставяне; 
68. регистър на издадените разрешения за изграждане на външно изкуствено осветление; 
69. регистър на одобрените проекти; 
70. регистър с получени конструктивни становища; 
71. регистър на съгласувания за допускане на по- големи отклонения от допустимите по ЗУТ;  
72. регистър за одобрена екзекутивна документация; 
73. регистър за подземни мрежи и съоръжения; 
74. регистър за протоколи за качествено възстановени настилки по повод прокопавания, които 

са извършени върху общинска собственост; 
75. протоколна книга на комисията по чл.210 от ЗУТ; 
76. протоколна книга на Общински експертен” съвет; 
77. регистър на съставени актове по ЗАНН. Длъжностите лица, актосъставители, са длъжни да 

ги регистрират в деня на съставянето му; 
78. регистър с констативни актове и констативни протоколи; 
79. регистър за печатите; 
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80. регистър за обществените поръчки; 
81. регистър със заповеди за отпуски; 
82. регистър с граждански договори за услуги; 
83. регистър служебни книжки; 
84. регистри за предаване на документация за архивите на общината; 
85. регистър на отдел “ГРАО”, съдържащ данни по чл.30,ал.3,т.20 от УП; 
86. регистър за предоставена информация по ЗДОИ, ЗМСМА, ЗОС, АПК и т.н.; 
87. регистър за получени сигнали по телефон, кутии, интернет, устни сигнали; 
88. регистри за встъпителен и периодичен инструктаж; 
89. регистър на протоколи за устни заявления; 
90. регистър с разпечатки на ежедневно въведената информация в деловодната ситема; 
91. регистър на резолюциите; 
92. регистър на АПВ; 
93. електронни регистри; 
94. регистър, съдържащ екземпляр от наказателните постановления на общината, към който се 

прикрепва екземпляр от акта за установяване на АН; 
95. регистър, съдържащ екземпляр от актове за АН /кочан/- номерация от централизиран 

регистър; 
96. регистри за документооборот- вътрешни за отдел “Местни приходи” (регистър за 

архивиране, за предаване на НП и др.) 
97. регистър за номерация на НП;   
98. регистър, съдържащ данни за всички комисии, назначавани със заповед на кмет на община с 

данни за дл.лица, отговарящи за документите на комисиите и подписите за придвижването 
им до издаване в архив; 

99.  регистри, съдържащи протоколи от приемо- предаване на регистри по гражданско състояние 
в архива на ОБА;   

Длъжностните лица са длъжни да регистрират и приложат съответния документ в деня на 
съставяне. 
Чл.57. РЕД ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТООБОРОТА 
(1) Исканията   за   извършване   на   административни   услуги   
Подават се и се получават чрез деловодство. 
Комплексната информационно-деловодна дейност на деловодство включва дейностите: 
създаване, приемане, регистриране, разпределение и предаване на документите; информационна 
дейност-общодостъпна, точна, систематизирана информация за компетентността на кмет и ОбС, 
информация за срокове и размер на таксите; дейност, свързана с контрол по спазване на 
сроковете и други операции с документите от тяхното създаване до групирането им в дела; 
запазване   на  документите (текущо   и   в   учрежденския   архив) до   предаването   им   в 
Държавен архив, осъществяване на контрол по влизане в сила на актовете. 
(2)  Разпорежданията по движение на производството 
1. съдържат име и означение на длъжността на издаващия, дата и подпис 
2.Ред на документооборота - утвърждава се със заповед на Кмета на Общината. 
 а. Обща кореспонденция:  
 аа) отдел “ИОТ” - Отговарящ за съответния ресор – Административни ръководители по  
 йерархичен ред - Изпълнител – Администр. р-ли  по обратен на йерархията ред- Ресорен  
 отговорник - Кмет – отдел “ИОТ” - Гражданин. 
бб) отдел “ИОТ” - Кмет - Изпълнител по резолюция- кмет- гражданин 
вв) процедура за скици и удостоверения за факти и обстоятелства по териториално, селищно 
устройство, строителство 
деловодство – началник отдел “КРЗП”- изпълнител - Кмет – деловодство- гражданин 
 
Приложение а) или б) в зависимост от заповедта на Кмета. При липса на заповед се прилага 
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процедура по т.а Забележка: Забранява се работата по нерегистрирани в деловодството 
документи с изключение на процедурите по устни сигнали.  

Процедура за устни искания- аналогична . Допълва се протокол, който се подписва от заявителя 
и длъжностното лице, съставящо протокола. Длъжностното лице регистрира постъпилото устно 
искане в централизиран регистър на протоколи за устни заявления 
(3)   Кореспонденция с Общински съвет: 
1. готови Решения на ОбС; деловодство дава екз. на решенията незабавно на кмет, зам.-кметове, 
юрисконсулт и един комплект, който се разпределя, както следва: 
Решения                            деловодство                               Секретар                    Админ.  
                                   (гл. спец. ОбС)  

ръководител               
Забележка: 1. Актовете на ОбС се съобщават на всички заинтересовани страни от гл.специалист 
с ф-ции в ОбС 
б) Дати за сесии и комисии                             Секретар; 

(глав.специал. ОбС) 

в) Ред за внасяне на проекти от Общинска администрация за Общински съвет: 

Обосновани по законосъобр.          Адм.ръководител          Съгласуване с     
и целесъобразност проекти за —► с мотивирано                  ресорен            Кмет          
решение в няколко варианта               становище 
от гл.експерт 
 
секретар               деловодство                     ОбС; 

 
(4)    Приемно време на Кмет, Зам.-кметове, Секретар на община  
Анкетна карта /гл.сп.ОбА/     Администр.р-л                       Ресорен                   Гл.сп. ОбА             
 
деловодство                     Гражданин 

 
Начинът  за прием на граждани  от кмет се регламентира със заповед 
(5)     Постъпили  сигнали  по телефон  или  устни сигнали 
Въвежда се нарочен регистър за постъпили сигнали- устни и по телефон.  Осигурява се запис на 
телефонните обаждания.  Имената  на подалите сигнала  са служебна тайна. Осигурява се 
телефонен апарат , даващ възможност за изписване на телефона.  Извършва се служебна 
проверка  по отношение на сигнализиращия, че не е анонимен. Ако полученият сигнал 
представлява  престъпление по смисъла на Наказ.кодекс, се предприемат действия за 
сигнализиране на прокуратурата.  Ако  представлява  маловажен проблем -  задвижва 
процедурата по дисциплинарни наказания. Поименният състав и  редът  за  работа със  сигнали 
се регламентира  със  заповед. 
(6)  Планирането, контролът    по    законосъобразност    и     целесъобразност     се    осъществява    
от ръководителя   на   съответното   административно   звено   -  отдел “КРЗП”, отдел “ИСИ”,  
дирекция "Финансово-счетоводна дейност", главен счетоводител, , директор на дирекция 
"АПИО”, н-к отдел “Местни приходи”, н-к отдел „ОКВ” , както и контролът по сроковото 
изпълнение на поставените задачи. 
(7)  Ежеседмична   разпечатка  с  броя   изпълнени /неизпълнени/   молби/заявления   по   
конкретни служители се представя на Кмета на Общината от специалистите в отдел “ИОТ”,като 
към    нея     се    прикрепя    и    становище    на    ръководителя     на     съответното 
административно звено. 
(8) Начин  на  резолюция - при две и  повече имена,  отговарящият за  придвижване  на 
преписката е първото изписано име. От останалите се взима становище и в зависимост от случая 
може да се изисква писмено. 
(9) Ежемесечен обобщен доклад за изпълнение на заведените документи от Деловодството се 
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представя на секретар на община; 
(10) Ежемесечен отчет за извършената работа от всички служители се представя на секретар 
до 4-то число на месеца; 
(11) Ежегодно издаване в архив на всички видове документи за изтекла година /регистри, 
"кочани" с бланкови документи /напр. резрешение за строеж/, протоколни книги, книга за 
договори, заповедни книги и т.н./ , по възходящ номер на документите в тях;   
(12) Работа с входящ и изходящ регистър.Номенклатурата и правилата на работа се 
регламентират  със заповед; 
(13) Ред за работа при издадена заповед за отсъствие на кмет (по чл.39,ал.2 от ЗМСМА) 
1. издава се заповед за всеки конкретен случай; 
2. при издаване на заповед, главният специалист от отдел „АП”, в деня, предшестващ 
датата/датите на отсъствието, предава цялата подписана от кмет на община Велинград 
кореспонденция; 
3. документите се извеждат от деловодителите в деня на предаването им.  
4.  Подписаните от определения заместник –кмет документи, съдържат допълнително данни с 
име и длъжност  на определения зам.-кмет, номер и дата на заповедта по чл.39,ал.2 от ЗМСМА.     
Чл.58. (1) Общи правила за съставянето и оформянето на документите. 
1. подготовката на общоадминистративната документация се извършва под ръководството на: 
а) ръководителя на дирекцията, отдела, на който е възложено изпълнението на задачите, 
произтичащи от документите; 
б) посоченото на първо място  в резолюцията длъжностно лице, когато  подготовката е 
възложена на няколко дл. лица; 
в) ръководителя на работната  група  или  комисия,  когато  подготовката е възложена на 
работна група; 
2. необходимите видове документи се определят в зависимост от нормативните изисквания, 
компетентността  на  съответните  дирекции   и   отдели   и   се   издават   в   съответствие   с 
нормативните разпоредби. 
3. съставянето и оформянето  на  общоадминистративната документация  се  извършва  в 
съответствие      с      БДС      6.001-83,      БДС      6.04-85. 
4. изходящите документи се написват в толкова екземпляра, колкото са получателите и един екз. 
предназначен за класиране към дело. 
(2) Подготовка и съгласуване 
1. Подготвените за подпис документи се парафират от съответното длъжностно лице в долен ляв 
ъгъл и задължително от държавния служител, отговарящ за съответното административно звено.  
При документи, изготвяни в няколко структурни звена от ОбА, респективно влизащи във 
функциите на различни стр.звена- подписите и на техните административни ръководители. 
Документи, свързани с плащане от община велинград, задължително се подписват и от главен 
счетоводител, респ. финансов контрольор.    Един   екземпляр   се   оставя   задължително   в   
деловодството.   Проектите   на документи,  изискващи юридическо образование,  се съгласуват 
и парафират от юрисконсулта на  общината или  от адвокат,  работещ по  граждански договор,  
като  се  запазва  факс- съобщението, ако подписът не е директен. 
2. Проектите за решения  на  ОбС  се  подготвят  обосновани  по  законосъобразност  и 
целесъобразност  от  съответния   главен   експерт,   парафират  се   от  държавен   служител. За 
случаи, при които предметът на решението касае няколко структурни звена, същото се подписва 
и от заинтересованите администр. ръководители. 
3.Уведомяването на изпълнителите  по гласуваните решения се извършва чрез връчване на 
копие от  решението,  като  при  констатиране  на  незаконосъобразност  или  нецелесъобразност 
съответното дл.лице е задължено чрез докладна записка, съдържаща и проект за обжалване да 
сезира чрез деловодството директно кмет на община. След въвеждане със заповед е допустимо 
съобщаване и по електронен път. 

Чл.59 Приемане, разпределение и предаване на документите 
1. входящата кореспонденция се приема, след като се установи на лице ли са всички данни и 
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приложения към заявлението, респ.жалбата. Жалбите се приемат в брой, равен на броя 
заинтересовани лица - съдебни процедури. 
 2. оригиналните документи по изключение приложени към приключила вече преписка, 
могат да бъдат върнати на лицето подало инициативния документ, след като им се 
направи копие,  а върху молбата лицето  собственоръчно изпише "Получих  обратно 
оригиналите на следните документи:", подпис и дата. 
3. предаване  на  документите  за  резолиране:   преди  да  бъде  предаден  документът  за 
резолюция -  при  условие,   че   има  обособена   преписка,   новопостъпилият   документ 
задължително се свързва с цялата преписка от деловодителя и така комплектована се изпраща за 
резолюция. 
Предаването на документите от деловодство на длъжностни лица става по опис с обозначение на 
регистрационния индекс, номера и датата на предаването и подпис на приемащия, което се 
отразява в разносни тетрадки. 
4. приемането и предаването на документи се извършва два пъти дневно от 9.30 до 10.00 
часа   и   от   16.00   до    16.30   часа.   Документите,   получени   от   Народно   събрание, 
Президенство, Министерски съвет и Министерства, Областен управител се регистрират и 
веднага се изпращат по предназначение, аналогично за факсове. Не се разпечатват и регистрират 
писма и други материали с надпис “Лично”. Процедура- длъжностното лице отваря плика пред 
служителя от деловодство и ако не касае Общинска администрация, от деловодителя в 
тетрадката се отбелязва получаване на лично писмо. 
5. промените в индексите на завеждане се внедряват със заповед. 
6. регистрирането с класиране се изразява в систематизиране, хронологично подреждане в папки 
и записване върху документи на буквен, цифров или буквено-цифров индекс, пореден номер и 
дата на регистрация. 
7. при регистриране на входящите и изходящите неинициативни документи и отговори, 
получени или изпратени с вече образувана преписка, не се съставя нова РКК, независимо от 
годината в която е регистриран инициативния документ. Те се регистрират в полетата на раздел 
"Рег.на межд.документи и отговори" на РКК на съответната преписка.  
8. при регистрирането на вх.документи задължително на първата страница се поставя печат за 
регистриране, като датата не може да бъде различна от датата на представяне на документа. 
Гражданинът има право да получи върху копие /втори идентичен екземпляр на жалбата изписан 
входящия № на община Велинград, подпис на приелото молбата длъжностно лице и печат 
“деловодство”. 
9. изходящите документи с еднакво съдържание, изпращани до няколко получатели, се 
регистрират в една обща РКК, с един и същи индекс и пореден номер, като към преписката се 
прилага списък на получателите и броя на страниците. 
10. неподлежащи на регистриране в деловодство са периодични печатни издания, включително 
вестници и списания, покани за семинари от ТД, поздравителни картички 
11. регистрирането с класиране се изразява в систематизиране, хронологично подреждане в 
папки и записване върху документи на буквен, цифров или буквено-цифров индекс, пореден 
номер и дата на регистрация. 
12. ръководителите, към които са насочени подлежащи на резулиране входящи документи са 
длъжни да ги резолират по възможност в деня на получаването им. 
13.за правилното протичане на деловодната дейност, ръководителите на дирекции, отдели и 
сектори са длъжни: 
а) да запознават новопостъпилите служители с УП и контролират прилагането от 
длъжностните лица. 
б) да следят за правилното и срочно изпълнение на произтичащите от документите задачи и да 
осигуряват своевременното им завършване. 
в) да съобщават в деловодство кой ще получава кореспонденцията в тяхно отсъствие. 
г) да предлагат своевременно заместници на служители, които отсъстват, за да не се затруднява 
документооборота. 
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д) при напускане на заеманата длъжност служителите задължително предават всички 
намиращи се при тях документи с приемо-предавателен протокол на прекия си ръководител. 
Не се разрешава изнасянето на документи от служителя, който напуска. 
14. във връзка с правилното приемане, регистриране и движение на документите всички 
служители са длъжни: 

а)  да приемат и предават документите и отговорите по тях само чрез деловодство; 
б) да връщат незабавно в деловодство предадената им нерегистрирана или неправилно 
адресирана до тях кореспонденция и др. документи за правилно регистриране и насочване; 
в) във връзка с подготовката и създаването на документите всички служители са длъжни  да  
спазват  изискванията  за  съставяне   и   оформяне   на  докуменитет   в съответствие с БДС 
6.00.1-83 и БДС 6.04.1 - 85 
15. Ръководителите   и   служителите   са   длъжни   да   познават   и   да   работят   чрез 
компютърната мрежа с програмата "Деловодство - версия 2.0", като на компютър в папка 
"Молби на граждани" спазват входящия номер на деловодството. 
 
Чл.60 сроков контрол  
(1) Контролът по изпълнение на задачите е тясно свързан с контрола по спазването на 
сроковете, който се осъществява посредством информационно-деловодната дейност и обхваща: 
1. получаване и обработка на документите; 
2. попълване на реквизитите за контрол в РКК; 
3. изпращане на оригиналния документи или копие от него на определените с резолюция 
дл.лица, които отговарят за изпълнение на задачите; 
4. взимане на сведения и даване на справки за хода на изпълнение на задачите; 
5. снемане от контрол на изпълнените задачи. 
(2)  Сроковете за изпълнение на задачите, произтичащи от документите, са определени в самия 
документ - предмет на изпълнение, нормативно или с резолюция. 
1. с резолюция се определя конкретен срок за приключване на преписката от изпълнителя в 
работни дни или като крайни дати. 
2. във връзка с контрол по изпълнение на задачите, произтичащи от документите, служителите 
са длъжни да спазват следните изисквания: 
а) когато с документа, резолюцията или нормативно не е определен срок за изпълнение, 
произтичащите от документа задачи трябва да бъдат изпълнени в едномесечен срок; 
б) документи с неотложен характер, както и резолираните спешно се обработват в деня на 
получаването  им, а произтичащите задачи от съответния документ, следва да бъдат изпълнени  в  
максимално кратък срок,  ако  изпълнението не предполага проверки  и съгласуване. 
в) Когато срокът е определен в дни, а не е фиксирана крайна дата за изпълнение, срокът се       
изпълнява в календарни дни и започва да тече от  първия ден след деня, в който документът е 
завходен. Документът се предава на отговарящия в деня на резолирането или най-късно на 
следващия работен ден. 
Чл 61. Текущо запазване на документи 
(1) Дейността, свързана с текущо запазване на документите, се извършва от деловодство и 
обхваща: 
1. приемане на оригиналите на изпълнените входящи, изходящи и вътрешни документи за 
запазване и предаване за последващо използване в архив; 
2. систематизирано  запазване  на документите,  съгласно  схемата  на  регистрационните 
индекси; 
3.  правене на справки при поискване; 
4. обработка   и   предаване   на   документите   в   учрежденски   архив,   в   изтичането   на 
календарната  година,   като  предаването  се  извършва  до   края   на  месец  януари  на 
последващата година. 
(2)  Документите, които са в процес на изпълнение, се запазват от служ. натоварени да работят 
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по поставените в тях задачи. След изпълнение на задачите служителите задължително ги 
предават всички за текущо запазване. 
(3)  Документите се групират в папки, като се подреждат в тях по регистрационен индекс и 
хронологичен признак. Забранява се документите да се съхраняват извън папките с 
регистрационни индекси. 
(4) За всяка самостоятелна преписка се поставя най-отдолу /долен ляв ъгъл/ инициативния 
документ, а след него по реда на регистрацията останалите документи. 
(5)  Папките се подреждат в шкафове, съгласно чл. 129 от Наредба №1 на ГУА за 
класифицирането, научно-техническото обработване, съхраняването и използването на 
документите /ДВ бр.85/82г./ 
(6)  В едномесечен срок след изтичане на календарната година специалистите в о-л “ИК” правят 
цялостна проверка на пълнотата на делата и изисква от служителите преписката и включените в 
нея документи, които са им дадени за временно ползване и не са върнати в определения срок. 
(7)  При подготовката на документите за предаване в учрежденския архив се спазват указанията 
и разпорежданията на Наредба №1 на ГУА при МС. 
(8)  Дейността по запазване на документите в учрежд. архив се възлага със заповед на 
специалисти и обхваща: 
1. приемане на документи за съхранение от структурни звена; 
2. създаване и поддържане на справочен апарат; 
3. описи на делата и извършване на справки по тях; 
4. заверяване на копия от документи, съхранявани в архива, които се подпечатват с печат 
“деловодство”; 
5. участие в експертиза по ценноста на документите и предаването им в държавен архив. 
(9)  В учрежденския архив се предават за запазване делата на приключилите преписки и 
документи,след изтичане на календарната година по опис и приемно-предавателен протокол. 
1.деловодство предава док. в архива до края на януари с опис на заповедите и договорите , 
придружен със списък на липсващите, ако съществуват такива, и с опис на броя на папки със 
съответния рег. индекс, съгласно схемата. 
2.главният специалист, обслужващ ОбС, предава протоколите от заседания на ОбС най-късно до 
края на януари    на следващата година с опис, в който са отразени липсващи, ако съществуват; 
3. докладните записки, приложени към  протоколите, трябва да са подредени  съобразно дневния 
ред на заседанието и да съответстват на номера на взетото решение; 
4.Папките с протоколите трябва да бъдат номерирани с молив в горния десен ъгъл.  
(10)  Ползване на документите в ОбА - служители и външни потребители. 
1. служителите  са  длъжни  да  пазят  и   връщат  преписките,   с   които   работят,  да   не 
предоставят информация на лица, които нямат служебно отношение към документите, да 
не изнасят оригинални документи. Предоставянето на информация да се извършва съгласно 
нормативно установения ред. 
2. в случаите, когато се налага изнасяне на оригинален документ, служителят 
получава писмено разрешение от секретаря. Прави се нотариално заверено копие от документа и 
искането, към тях се прилага разрешението, което се поставя като заместител на оригиналния 
документ. Движението на д-та /предаване и връщане/ се извършва чрез отдел “ИОТ” 
(11)   Копия от документи се заверяват само от оторизирани за целта лица: За  документи  
създадени   през  текущата  година  заверяването  става  от  специалистите на отдел 
“Информационно обслужване и технологии; 
За документи от предишни години - от служители, определени със Заповед на кмета, отговарящи 
за съответните архиви; Елементите на заверката са : наименование на длъжността, трите имена 
на служителя, вярно с оригинала, дата, печат който не засяга текста. Заверката се прави под 
текста в близост до подписа на ръководителя. 
За техническа служба- след влизане в сила на съответната преписка и служебното и нанасяне 
върху плана и отразяване в цифров модел- същата чрез отдел “ИОТ” с опис се издава в архив. 
Заверката- при искане на копия от обявявания проект, се извършва от длъжностното лице от 
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отдел “ИОТ”, осигуряващо информационното обслужване за технически услуги като се 
отбелязва с писмен текст, че копието е извадка от обявяван проект, по който няма заповед на 
кмет. 
(12)  На пет години се извършва проверка по наличността на документите за дългосрочно 
запазване. За целта се назначава комисия от кмета и се съставя протокол с резултатите от 
проведената провека съгласно ЗДАФ, публикуван в ДВ бр.54/74г. 
(13)   При смяна на отговарящите за учрежденския архив, документите се предават на 
новопостъпилите с приемно предавателен протокол. 
(14)   Не се допуска унищожаването на документи без писмено разрешение на държавен архив, 
съгласно чл. 11 от ЗДАФ. 
(15)   Забранява се на длъжностните лица да запознават със съдържението на служебните 
документи лица, които нямат пряко служебно отношение към тях.  
 
Чл.62 Работа на комисии, назначавани със заповед на кмет 
Редът по ЗОП се регламентира със закон и  заповед на кмет.  
За останалите случаи- в заповедите за назначаване на комисии или непосредствено следваща 
заповед след нея, следва да бъде регламентиран редът за работа с документацията до издаването 
й в архив при съобразяване с нормативно установените изисквания.  
Ако липсва регламент, изработването на протоколите от заседанията на комисиите и 
придвижването на пълния комплект от документацията до издаването и в архив се извършва от 
длъжностното лице, изписано като секретар на комисията, а при липса на секретар- първото 
длъжностно лице от общинска администрация /без заместник- кметове и юрист/. Длъжностното 
лице носи отговорност за съхранението на документацията и предоставянето на пълни данни на 
дл.лице, което следва да подготви съответния договор по длъжностна характеристика, ако със 
заповедта не е привменено на секретаря задължението да изготви окончателния договор. 
Секретарят/1-вият служител носи отговорност за вписване в регистъра на кое длъжностно лице 
се предоставя документацията след подписването на протокола от кмета на общината в 
съответствие с решението му като изготвя опис на предадените документи. 
Това е и длъжностното лице, което носи отговорност по процедурите за обяваване, за 
обработване на окончателния договор и включване в окончателния договор на всички оферирани 
условия, на база на които е спечелена съответната процедура. 
Към регистъра с административните актове се прилагат протоколите за движение на 
документите и описа на документите за окончателен договор с подписите на съответните 
длъжностни лица. 
Документацията от длъжностното лице в комисията се предава за съответния архив или на 
длъжностното лице по длъжностна характеристика в зависимост от решението на кмет на 
община, след вписване в нарочен регистър, съхраняван в деловодство с подписите на приел- 
предал и дата на предаване и опис за съдържание. Анал.- за издаване в архив от втория служител 
Споровете в кой архив да се съхраняват съответните документи се решава с писмена резолюция 
върху регистъра от секретар на община. 
Секретарят на комисията / 1-во дл.лице /с писмена резолюция за деловодство отбелязва имената 
на длъжностните лица, на които следва да се предостави копие от съответния договор с оглед 
контрол за изпълнение. 
В деловодство се въвежда нарочен регистър, съдържащ данни за всички комисии, назначавани 
със заповед на кмет на община с данни за дл.лица, отговарящи за документите на комисиите и 
подписите за придвижването им до издаване в архив.  
Работа на съвети 
Със заповедта за конституиране на съветите, задължително се регламентира начинът на работа, 
кворуми за вземане на решения, редът и начинът на документооборота и ред за архивиране. 
Вътрешни правилници, системи, правила, инструкции и др., касаещи служителите на общинска 
администрация, издавани на база на нормативен акт- въвеждат се със заповед, обявяват се на 
таблото за обяви и се публикуват в бюлетина/интернет - страницата на община Велинград. 
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Служебно се следи обявата на таблото да е на датата на бюлетина/интернет - страницата. 
Чл.63. (1) Постоянни комиисии: 
а) комисия по чл.196 от ЗУТ 
Задължавам председателя на комисията да води регистър на решенията за обектите по чл.195 от 
ЗУТ, регистър с протоколите от заседанията на комисията, събраните материали, вкл.снимков 
материал, протоколи за извършени разходи за премахване и др. материали и документи, 
съставляващи досието по съответната преписка. 
За председател на комисията се определя длъжностно лице, което е строителен инженер със 
специалност конструкции и диплома преди 31.03.2001г.. 
При предприемане на действия от община Велинград, свързани с разходи, задължавам 
председателя на комисията да възложи на юрисконсулта на община Велинград, предприемане на 
съответните действия, свързани с налагане на обезпечителна мярка и съответно изпълнителен 
лист. 
В помощ на работата на комисията се  включват и други длъжностни лица, вкл. с функции 
“строителен контрол” и лице с юридическо образование. 
Комисията разработва планове за служебни проверки, утвърждавани от кмета на община 
Велинград. 
Комисията, функциите, редът за работа и отговорностите се определят със заповед, с която се 
регламентира и общата координация в рамките на различните структурни звена. 
б) комисиа за определяне на критичната инфраструктура на територията на община Велинград. 
в) комисия по чл.210 от ЗУТ 
В състава на комисията задължително се включва лицензиран оценител на недвижими имоти. 
По договор за услуга може да бъде наемано лице, ако от състава на Общинска администрация 
Велинград, няма длъжностно лице, което да притежава лиценз. 
г) комисия по закон за водите 
д) други 
(2) Ред за работа: 
1.Свикването на комисиите се извършва чрез писмено уведомяване на членовете им от 
председателя.  
2. За документите и съставянето се спазва реда по чл.62, ако в заповедта за назначаване не е 
предвиден специален ред. 
Чл.64. (1) Персонализирането на задачите и отговорностите, свързани с прилагане на системите 
за финансово управление и  контрол, се извършва със заповед. Проектите на заповеди се 
изготвят от финансов контрольор. 
(2) Възлагам на административните ръководители на структурни звена и главен архитект на 
община Велинград, контролът за  внесени суми по повод предоставяне на административни 
услуги от съответните структури.”   
Чл.65. До 15 януари на съответната година главен експерт с функции “Човешки ресурси” 
предоставя на всички държавни служители чрез отдел “ИОТ” бланковите формуляри на 
декларациите по чл.29 и чл.29а от ЗДС. 
Чл.66. С оглед създаване на организация по провеждане на атестиране и удостоверяване на 
явяване, респ.неявяване  на държавни служители за изпълнение на задачите, произтичащи от 
НУРАСДА, административните ръководители  изпращат не по- късно от 3 дена от датата на 
явяване (чрез деловодство) на уведомителни писма за провеждане на срещи за съгласуване на 
работни планове, междинни срещи и срещи за оценяване на длъжностните лица, за които пряко 
отговарят.  
Чл.67. В производствата по съобщаване на административни актове се изпраща и самия акт. 
Чл.68. Публичното огласяване на критериите, вътрешните правила и установените практики при 
упражняване на оперативната самостоятелност по прилагане на закона, се извършва чрез 
обявяване на табло за обяви, обнародване в бюлетина на община Велинград и на страницата на 
община Велинград. 
Разработването се извършва от директора на дирекция, отговарящ за съответната сфера на 
работа. При липса на директор на дирекция в съответната структура- от началика на съответния 
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отдел. 
За започнали административни производства, преценката за редовност и допустимост се 
извършва от директора на дирекция /председателя на комисия, отговарящ за съответната сфера 
на работа. При липса на директор на дирекция в съответната структура- от началника на 
съответния отдел. Регламентът като процедура се установява със заповед. 
Чл.69. (1) Ред за създаване на нормативни актове 
1. Административните ръководители, които предвиждат промени в нормативни актове на ОВ, 
писмено сезират секретар на община Велинград, за съответните изменения в срок не по- малък 
от 50 дена от датата на съответната сесия; 
Забележка: Срокът не се спазва, ако има преклузивен законов срок за изпълнение. 
2. Секретарят на община Велинград уведомява за започналата процедура всички заинтересовани 
административни ръководители за потенциално внасяне на съответните предложения; 
3. Обобщаването на всички постъпили предложения от длъжностни лица се извършва от 
юрисконсулта; 
Чл.70. В задълженията на всички служители на ОбА Велинград, е изпълнението на задачи, 
произтичащи от организационно-техническата подготовка на избори, изпълнение на решения за  
референдуми и общи събрания и изпълнение на задачи, свързани с кризисни/бедствени ситуации 
Чл.71. Ръководителите на структурни звена, в които се обработват лични данни, в тримесечен 
срок от влизане в сила на измененията в УП, подготвят проекти за инструкции за защита на 
личните данни.  
Чл.72. При приемане на заявления за извършване на технически услуги, цената на които е 
функция на РЗП или линейни метри, се извършват действия, както следва: 
1. длъжностните лица от деловодство служебно следят да е налично вписване на РЗП или 
линейните метри в молбата като при въвеждането на КРК извършват служебно вписването им.  
2. длъжностното лице с функции събиране на такси от д-я «ФСД» извършва проверка по 
подаденото заявление с оглед определянето на конкретния размер на таксата; 
3. изпълнителите на услугите – преди издаването на съответния документ, извършват контролна 
проверка за размера на внесената такса.» 
Чл.73. Длъжностните наименования, изискуемият минимален образователен ценз, 
професионалният опит, специфичните изисквания и ниво се определят в таблица, неразделна 
част от правилника. В таблицата към Устройствения правилник се определят и длъжностите за 
заемане от държавни служители. 
Чл.74. Технологичните правила (технологични карти) и междинните срокове за извършване на 
административни услуги и други услуги предоставяни от община Велинград, за случаите при 
които изпълнението на една услуга се извършва от повече от един служител, се въвеждат със 
заповед. 
Чл.75. (1) Непосредствените ръководители на служителите на общинска администрация, 
изпълняващи служби в кметства, чийто щатове се финансират от собствени приходи на община 
Велинград с определени от Общински съвет функции и разпределени като финансиране в 
дейности в общата структура на общината, се определят поименно със заповед на кмет на 
община Велинград. 
(2) Длъжностните характеристики се изготвят по реда, предвиден за служители на Общинска 
администрация 

Глава шеста 
 ФУНКЦИИ НА СЛУЖБИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ В КМЕТСТВА       

Раздел I  
 ИЗКЛЮЧЕНИЯ 

Чл.76. (1) Настоящият правилник не се прилага за Дневен център за деца и младежи с 
увреждания, Дом за стари хора «Ела», дейност «Домашен социален патронаж», центрове и 
защитени жилища за предоставяне на социални услуги, Исторически музей – Велинград. 
Директорите на тези структурни звена се задължават да разработят и ми представят за 
утвърждаване отделни правилници за вътрешния трудов ред, съдържащи минимални раздели, 
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както следва: 
- структуриране; 
- организация на работа; 
- права, задължения  и функции на обособените структурни звена/ евнт.функции на служители; 
- формиране и изплащане на трудово възнаграждение; 
- дисциплинарната и имуществената отговорност на персонала; 
- работното време, почивките и отпуските; 
- командировките в страната и чужбина; 
- организацията на снабдяването и пласмента и имуществените взаимоотношения; 
- кореспонденцията, машинопис и други, според специфичния характер на работата. 
(2) Оценяващ ръководител на директорите на структурите, предоставящи социални услуги, е 
кметът на общината.  

Раздел II  
СЛУЖБИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ В КМЕТСТВО ВЕЛИНГРАД, 

РАЗПРЕДЕЛЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ В ДЕЙНОСТ “ЧИСТОТА”- общо 5 щ.бр., от които 1 
щат - сезонен 

Чл.77. (1) Длъжностните лица, заемащи щатове с длъжностно наименование «изпълнител- 
чистач» осигуряват и поддържат чистотата в двете сгради на ОбА гр. Велинград. 
Директорът на дирекция «АПИО» прави ежемесечен график за работа на длъжностните лица и 
ги уведомява срещу подпис. 
(2)  Длъжностното лице, заемащо щат с длъжностно наименование «огняр» осигурява и 
поддържа отоплението на сградата на бул. «Хан Аспарух»35; следи за изправността на парната 
инсталация; сезира за необходимост от профилактика на системата, контролира качеството и 
количеството на използваната нафта, проверява температурата в сградата с оглед недопускане на 
нецелесъобразни разходи; Извършва ремонти, свързани с врати, прозорци, шкафчета. 
(3) Длъжностното лице, заемащо щата с длъжностно наименование «изпълнител- пазач» 
изпълнява функции, както следва: 
1. охранява сметище; 
2. контролира достъпа до него; 
3. осигурява контрол за броя коли на фирмата, изпълняваща функциите по сметоизвозване чрез 
заверяване на пътните листове на шофьорите и контрол за евентуални непълни курсове; 
4. отговаря за съхранението и поставянето на предоставения му печат; Изпълнява функциите по 
чл.51 от Наредба №8 от 24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация 
на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци – 
изпълнява се при наличие на надлежно пълномощно от оператора на сметище. 

Раздел III  
 СЛУЖБИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ В КМЕТСТВА, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ЗА 

ФИНАНСИРАНЕ В ДЕЙНОСТ “ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ” С МЯСТО НА РАБОТА 
СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
Чл.78. (1) функции на изпълнители: 
1. «изпълнител- шофьор» /шофьор лек автомобил до 9 места/ - пряко подчинен на началник на 
отдел «ГРАО» 
а) осигурява обредната дейност, свързана с превоз на починали лица; каране на ковчези и кръст 
от производител до дома на починалото лице- като шофьор. Работата се възлага от 
длъжностните лица с функции на длъжностни лица по гражданско състояние за тъжни обреди; 
б) поддържане /почистване на трева, храсти/ на общи части на гробищен парк и около него; 
в) изпълнява и други функции  като шофор при възлагане 
2. изпълнител- работник 
Служителите са пряко подчинени на началник на отдел «ГРАО» като работата се възлага от 
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главен специалист с функции за съставяне на актове по гражданско състояние. Задълженията са 
както следва: 
а) изкопаване на гробни места, полагане в гробно място, заравяне на гроб, преместване на кости 
на починали лица в случаите, когато общината закрива гробищен парк; 
б) поддържане /почистване на трева, храсти, хартии/ на общи части на гробищен парк и около 
него; 
(2) функции на специалисти с териториалната компетентност - в рамките на съответното 
кметство; всички документи и обработки се подписват от кмет на кметство. Служителите са 
организационно и методически подчинени на началник на отдел «ГРАО». Функциите са както 
следва: 
1. обработват актуализационни съобщения на база получена разпечатка от НБД в картотечния 
регистър в срок не по- късно от 15 календални дни от получаване; 
2.  в срок от два дена от датата на съставяне на акт, заявен постоянен или настоящ адрес, 
подготвят и представят в отдел «ГРАО» съобщение; 
3. съставят ЛРК; 
4. проверяват и подготвят  за кмета на кметство заявленията за постоянен адрес и адресните 
карти за настоящ адрес. Постъпилите заявления от 01 януари до 31 декември на предходната 
година, респ. адресни карти се завеждат в нарочен входящ регистър, който ежегодно- до 20 
число на м.януари на последваща година, се приключва и заверява от кмета на съответното 
кметство. Удостоверението за постоянен адрес се дава лично на лицето или на законния му 
представител срещу подпис и дата на получаване върху екземпляра на заявлението; 
5. проверяват и подготвят за подпис от кмета на кметството всички видове удостоверения, 
свързани с гражданска регистрация и гражданско състояние; 
6. отговарят за архива на кметството; 
7. осигуряват входящо – изходящата кореспонденция на кметството; водят входящо – изходящия 
регистър; 
8. водят регистрите, свързани с извършването на нотариални действия от кметовете на кметства; 
9. извършват машинописна/компютърна обработка на кореспонденция на кмета; 
10. отговарят за защитата на личните данни на гражданите като предоставят информация 
единствено и само по установения от закона ред; 
11. изпълняват функции на личен състав и отговарят за спазването и изпълнението на Кодекса на 
труда и действащата поднормативна уредба; 
12. осъществяват контрол за разполагането на гробните места в гробищните паркове на 
съответните места;  
13. препращат в звено «ИД» на отдел «ГРАО» получена корреспонденция, която не е от 
компетентността на кметове на кметства; 
14. извършват услугите след извършена проверка с наличен документ за заплатена такса 
(3)общи функции на звено «Информационно – деловодно» към отдел «ГРАО» на пряко 
подчинение на началник на отдел «ГРАО» 
1. осъществява деловодната и архивната дейност  на администрацията; реализира на практика 
обслужването на гражданите на принципа “едно гише”; съхранява всички печати, които се 
поставят върху документи за граждани и юридически лица, освен в случаите, в които изрично е 
установено със закон поставянето на печата от съответно длъжностно лице и го поставят върху 
подпис на кмет на община или упълномощено от него лице, върху подписа на длъжностно лице, 
оправомощено по силата на нормативен акт да подпише съответните документи или съгласно 
решение на компетентен орган;  удостоверява влизането в сила на актовете на Общината като 
след извършването на съответната проверка поставя печат; следи за наличието на всички 
изискуеми документи, които следва да придружават съответното заявление/молба;водят 
регистри, които се регламентират във Вътрешни правила за реда и организацията  на 
административното обслужване на физически и юридически лица, поддържа определените от 
ЗУТ регистри на решенията за изработване на подробни устройствени планове (ПУП) и на 
измененията им, регистър на издадените разрешения за строеж, регистър на въведените в 
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експлоатация строежи и др.;  контролират наличието на приложенията към решения на 
общински съвет, заповеди и т.н.; 
2. Работа с договорна книга, книга с административни актове и АОС: 
а) Към всеки договор, който подлежи на извеждане и подпечатване, се отбелязва длъжностното 
лице, което го представя за извеждане с надлежно подписана резолюция, съдържаща имената на 
длъжностните лица, на които следва да се предостави копие на договора във връзка с неговото 
управление, изпълнение, контрол, плащания. 
Разпоредбата не включва страните по договорите. 
б)  Резолюцията по чл.78,ал.3,т.2, б.”а” подписват заместник- кметовете, отговарящи за 
съответния ресор. 
Ако договорът касае предмет на дейност в сферата на няколко ресора, резолюцията се подписва 
от първи заместник кмет. 
Ако няма ресорен заместник- кмет за съответния предмет на договора, резолюцията се подписва 
от секретар на община. Резолюциите по договори, представляващи резултат от процедура по 
възлагане на обществени поръчки, се извършват от длъжностното лице, отговарящо за 
обществени поръчки. 
в) Не се подпечатват и извеждат договори, при които  екземплярът за община Велинград не е 
подписан от изготвилото/ите ги длъжностно/и лице/а, респективно проверило/и съгласно 
регламента, установен със заповед.  
Забележка: 
В договорна книга се извеждат и предизвестията за прекратяване на договори. 
г) Със заповед се определят длъжностните лица, които въвеждат договорите в ПП “Е-община”. 
Срокът за въвеждане на данните в ПП е до седем дена след извеждане на договора. 
Проектът на заповед за възлагане въвеждането на данните се подготвя от директор на отдел 
“УОС”. 
д) Контролът  за въвеждане на договори в ПП “Е-община” се извършва от старши специалист. 
Същият се осъществява не по- малко от един път на тримесечие. За договорите, за които не се 
установи въвеждане в ПП, касиер – събирачът (главен специалист) писмено сезира началникът 
на отдел “УОС”. 
е) Длъжностното лице от звено „ИД”, което извежда договори, свързани с разпореждане с 
общинска собственост, предоставя копие от договора на началника на отдел „УОС”, ако същият 
не се извежда от служител на дирекцията 
ж) Копия на договорите за учредяване на вещни права и придобиване/разпореждане с общинска 
собственост, се предоставят на счетоводителя по материални сметки от д-я “ФСД” чрез звено 
„ИД”. Копията се изготвят от служителите на отдел “УОС”- ако те ги извеждат и старши 
специалист „ИД” – ако се носят от друго длъжностно лице. 
з) Актовете за общинска собственост се предават от съставителя на акта чрез звено “ИД” на 
счетоводителя, водещ материални сметки, в десет дневен срок от съставяне 
и) Административните актове задължително се подписват от изготвилите ги длъжностни лица; 
й) Не се извеждат и подпечатват адм. актове, без да са надлежно подписани от подготвилите ги 
длъжностни лица върху екземпляра за община Велинград. 
Не се извеждат и подпечатват адм. актове, свързани с кадастрални планове, планове за 
регулация и застрояване, без да е приложена графична част със съответните цветове и същата да 
е подписана от кмет или надлежно упълномощено длъжностно лице. 
Към регистъра за съобщаване на администрат. актове, се прилага  и списъка на страните в 
производството- надлежно подписан.  
к) Служителите от звено “ИД” водят опис в електронен вид на книгите с договори и книгите с 
административни актове” 
л) Върху бланката на командировъчни заповеди за звено “ИД”, свързани със семинари и 
обучения задължително се вписва темата. В противен случай не се подпечатва и извежда. 
3. поддържа наличната компютърна техника, мрежовите операционни системи, сървърите и 
локалната мрежа в общината; 
4.проучва   необходимостта   от   специализирани   потребителски   програмни продукти    за    
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нуждите    на    общинска администрация  и тяхната  наличност на пазара на информационни 
технологии; 
5.подготвя техническо задание за доставка или възлагане разработка на софтуер и компютърна 
техника; 
б.участва в комисии за доставка на програмни продукти и компютърна техника; 
7.осъществява контакти с фирмите и ведомствата, създатели на софтуер, използван в работата на 
общината и оказва методична помощ на специалистите при приложението му; 
8. поддържа и актуализира Интернет страницата на общината; 
9.приема и регистрира входящата кореспонденция като я предава за изпълнение на звената в 
администрацията; 
10.предава на физическите и юридически лица изготвените по тяхно искане документи; 
11.следи за спазването на сроковете за изпълнение на преписките  

а) веднъж в началото на месеца но не по-късно от 10 число на месеца се подава справка на 
всички служители за неизпълнените им документи. Справката обхваща периода от началото на 
съответния  мандат до 15 число на предходния месец. 

б) за служителите от отдел „Управление на общинската собственост”, справката обхваща 
периода от началото на съответния  мандат до 15 число на по-предишния месец. 

в) на 20 число се изготвя справка за неизпълнените документи за кмет, заместник кметове и 
секретар на общината. 
12.осигурява информация- устна, чрез брошури и бланкови формуляри,  за административните 
услуги, извършвани от общината със срок за изпълнение и изискуеми приложения към 
заявленията; 
13.обявява актовете на общинския съвет, актовете на кмета на общината и органите, 
подпомагащи дейността му като следи и контролира влизането им в сила. Води регистър за 
извършените обявявания на таблото за обяви като ежегодно същият се прономерова и 
приключва след заверка от секретаря на общината; 
14.създава условия за проучване на общественото мнение чрез дискусии, конференции, 
обсъждания и други,  с цел коригиране и усъвършенстване на взаимодействието на общинска 
администрация с гражданите; 
15.разработва и разпространява информационни и рекламни материали за общината (печатни, 
графични, фото, аудиовизуални и други); 
16. води регистри, както следва: 
- регистър с протоколи от работа на комисии, съвети, докладни от служители; 
- регистър с оригинален екземпляр от документациите за обществени поръчки, търгове, 
конкурси и т.н.; 
- регистри по чл.5 от ЗУТ; 
- регистър на предадените скици и удостоверения на граждани; 
- регистър “договорна книга”; 
- регистър “административни актове”;   
- регистър “удостоверения на д-я “ТСУСА” и отдел “УОС””; 
- регистър на съдебна документация; 
- регистър на отдел “ГРАО”; 
- регистър “изходяща кореспонденция”; 
- регистър “решения на общински съвет”; 
- регистър “архив на база- данни”- ежеседмично; 
- регистър за обявяване; 
- други- по заповед 
- регистър “съобщаване на административни актове”  
- регистър “поща” 
- регистър с получени заповеди и договори от длъжностни лица 
17. предоставя информация на гражданите за видов. услуги, извършвани от община Велинград 
18. планира и внедрява електронно управление 
(5) допълващи специфични функции на звено „Информационно – деловодно” 
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1. главен специалист в гр. Велинград - пряко подчинен на началник на отдел «ГРАО» 
а) сканиране за създаване на електронна–база данни с документация /заповеди, договори, и т.н./; 
б) подготвяне в електронен вид на описи на регистри с документи /заповедни книги, договорни 
книги и т.н./; 
в) замества специалиста, осигуряващ информационното обслужване на гражданите за 
предоставяни административни услуги; 
г) съхранява предоставени в кабинета документи и отговаря за тяхното наличие до надлежното 
им издаване в архив; 
д) получава и изпраща в „Български пощи” ЕАД кореспонденция на община Велинград; 
е) надписва пликове и обратни разписки; 
ж) заведената кореспонденция на общината разпределя по служители като я описва в 
съответните регистри и я връчва срещу подпис два пъти дневно до въвеждане на софтуерен 
продукт, чрез който същата да се изпраща по електронен път и след внедряване я обработва. 
з) въвежда данни във входящо – изходящия регистър на община Велинград при стриктно 
спазване на вътрешните правила и процедури, ако поради обективни причини липсва 
възможност за осигуряване на двама човека, които да обслужват граждани „на гише”; 
и) класира получените документи в съответните регистри и ги извежда; поставя печата на 
община Велинград при наличие на надлежно оторизиране със заповед в случаите, в които 
оторизираните служители са в отпуска. 
2. главен специалист в гр. Велинград- пряко подчинен на началник на отдел «ГРАО» 
а) осигурява информационното обслужване на гражданите за предоставяни административни 
услуги; 
б) съхранява предоставени в кабинета документи и отговаря за тяхното наличие до надлежното 
им издаване в архив; 
в) въвежда данни във входящо – изходящия регистър на община Велинград при стриктно 
спазване в/на вътрешните правила и процедури. 
3. главен специалист в гр. Велинград- пряко подчинен на началник на отдел «ГРАО» 
а/ подпомага работата по планиране и реализация на електронно управление 
б/ поддържа хардуера, софтуера и електронните мрежи на Общинска администрация. 
4. старши специалист в гр. Велинград- пряко подчинен на началник на отдел «ГРАО» 
а) въвежда данни във входящо – изходящия регистър на община Велинград при стриктно 
спазване на вътрешните правила и процедури; 
б) осигурява информационно обслужване на граждани за видовете услуги, предоставяни от 
община Велинград; 
в) класира получените документи в съответните регистри и ги извежда; поставя печата на 
община Велинград при наличие на надлежно оторизиране със заповед; 
г) съхранява предоставени в кабинета документи и отговаря за тяхното наличие до надлежното 
им издаване в архив. 
 

Раздел IV  
СЛУЖБИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ В  КМЕТСТВА, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ЗА 

ФИНАНСИРАНЕ В ДЕЙНОСТ “ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОЧИВНОТО ДЕЛО И 
СОЦИАЛНИЯ ОТДИХ” 

Чл.79. Функции: 
(1) 0,5щ.- Поморие: 
(2) Осигурява опазването на базата и имуществото на община Велинград в Поморие; 
настаняването на лицата и хигиенизирането на помещенията и околната площ, материално 
отговорно лице за опазване на повереното имущество. 
Чл.80. (1) Работното време на длъжностните лица по чл.79 е от 8.30ч. до 12,30ч. 
(2) Длъжността по чл.79,ал.1 е пряко подчинена на директор на дирекция „АПИО” 
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Раздел V  
СЛУЖБИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ В КМЕТСТВА, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ЗА 

ФИНАНСИРАНЕ В ДЕЙНОСТ ДЕЙНОСТ “РАДИОТРАНСЛАЦИОННИ  ВЪЗЛИ” 
Чл.81. (1) Функции на главен специалист: 
1. поддържа и осигурява актуализирането на информацията на електронната страница на община 
Велинград; 
2. прилага изпълнението на Процедура П-15 „Информационна сигурност” 
3. изпълнява задачи, свързани с PR-обслужване; 
4. подпомага работата, свързана с проучване на общественото мнение и провеждането на 
обществени обсъждания 
5. организира провеждането на ефективна медийна политика на община Велинград, отразяваща 
дейността на Общинска администрация; 
6. осъществява връзките и контактите с медиите- местни, регионални, централни, международни 
на ОбА и кмет 
7. събира, обобщава и формулира информацията, отчетите и материалите за дейността на 
Общинска администрация във връзка с издаването на информационен бюлетин 
8. подготвя и предоставя материали за изработване на уеб страницата на община Велинград, 
получени от ОбА 
9. следи за публикувани в медиите материали, касаещи общинска администрация и кмет като 
подготвя  прессъобщения, отговори на въпроси и др., свързани с тези публикации  
10. осъществява връзките с медиите, организира срещи, пресконференции и др. на които се 
представя политиката и дейността на кмет и Общинска администрация 
11. участва в изработването и представянето пред обществеността на отчетите на Кмет на 
община и Общинска администрация 
12. организира и координира дейността от протоколен характер на Кмет на община и ОбА при 
отсъствие на отговарящия за това главен специалист от отдел «АП” и при необходимост го 
замества. 
(2)  Функции на старши специалист 0,5 щ.бр. 
1. осигуряват програмата на радиовъзела, озвучаване на мероприятия на община Велинград/ 
заседания на Общински съвет, обществени обсъждания и други/ 
2. работно време - от 8.30 до 12.30ч.; 
(3) Функции на главен специалист  
1. подготвя и осигурява издаването на информационен бюлетин с актовете на Общински съвет; 
2. поддържа и актуализира страницата на община Велинград в частта за Общински съвет; 
3. организира провеждането на ефективна медийна политика на община Велинград, отразяваща 
дейността на Общински съвет; 
4. осъществява връзките и контактите с медиите- местни, регионални, централни, международни 
на Общински съвет; 
5. събира, обобщава и формулира информацията, отчетите и материалите за дейността на 
Общински съвет във връзка с издаването на информационен бюлетин; 
6. подготвя и предоставя материали за изработване на уеб страницата на община Велинград, 
получени от Общински съвет;  
7. присъства на заседания на Общински съвет; 
8. следи за публикувани в медиите материали, касаещи общински съвет като подготвя  
прессъобщения, отговори на въпроси и др., свързани с тези публикации;  
9. осъществява връзките с медиите, организира срещи, пресконференции и др. на които се 
представя политиката и дейността на Общински съвет; 
10. участва в изработването и представянето пред обществеността на отчетите на Общински 
съвет; 
11. организира и координира дейността от протоколен характер на Общински съвет; 
12. замества главен специалист с функции по предходна точка в случаи на отпуска 
(4) Функции на 1 щ.бр. главен специалист- телефонист и осигурява поддържането на 
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телефонна централа.  
(5) Функции на старши специалист 0,5 щ.бр. 
1.Подпомага кмет на община с изпълнение на всички дейности, произтичащи от закон за горите. 
2. работно време - от 13.00 до 17.00ч.; 
(6) Длъжностите по чл.81 са пряко подчинени на директор на дирекция „АПИО” 
 

Раздел VI  
СЛУЖБИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ В КМЕТСТВА, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ЗА 

ФИНАНСИРАНЕ В ДЕЙНОСТ ДЕЙНОСТ “ОЗЕЛЕНЯВАНЕ”- 2 щ.бр. 
Чл.82. (1) Функции на технически сътрудник 
1. изпълнява задачи, свързани с установяване на нарушения, в рамките на  възложено със 
заповед; 
2. изпълнява задачи, свързани с контролиране на количеството и качеството на работата, 
извършвана със средства за озеленяване; 
3. извършва регулярни проверки в озеленените площи /в паркове, булеварди, улици/ за наличие 
на преместваеми обекти, които следва да бъдат ремонтирани/боядисани; за необходимост от 
ремонт на настилки, стълби и т.н.; изгнили дървета и/или клони; изкъртени/откраднати обекти; 
наличие на животни и автомобили в озеленени площи, наличие на отпадъци, неокосени тревни 
площи, липса на кошчета и т.н.; 
4. свидетел при установяване на нарушения, свързани с разполагане на МПС в озеленени 
територии и други на главен експерт в отдел „ИСИ”; 
5. извършва проверки за проводимостта на реки в рамките на строителните граници по заповед; 
6. извършва проверки за наличие на обрасли с трева тротоари и след сезиране на 
актосъставителя, предава информация на главен специалист в дейност „Служби и дейности по 
поддръжка, ремонт и изграждане на пътища”, отговарящ за съставянето на програмата за 
обществено полезен труд; 
7. изпълнява задачи, свързани с контролиране и отчитане на работата на лица, назначавани/ 
работещи по програми; 
(2) Функции на главен специалист 
1. въвежда данните в електронния регистър на административните структури; 
2. извършва копиране и сканиране на документи; 
3. замества главен специалист на каса „местни приходи” при ползване на платени годишни 
отпуски и отпуски за временна нетрудоспособност 
(3) длъжността по чл.82,ал.1 е пряко подчинена на началник на отдел „ИСИ”, а по чл.82,ал.2 на 
директор на дирекция „АПИО” 
 

Раздел VII  
СЛУЖБИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ В КМЕТСТВА, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ЗА 

ФИНАНСИРАНЕ В ДЕЙНОСТ “УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛ И РЕГУЛИРАНЕ НА 
ДЕЙНОСТИТЕ  ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ” 

Чл.83. (1) Функции, място на работа, подчиненост на служители с изискване за образование 
„строителен техник”  
1. Служителите са методически подчинени на началник на отдел “КРЗП” и главен архитект в 
съответствие с дейността на двете длъжностни лица. 
2. Функции: 
а) по Закон за устройство на територията и чл.32,ал.1, точки 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 от 
настоящия правилник, които са идентични на задълженията на отдел “КРЗП”. 
б) издирване на общинска собственост по плановете като за всеки случай окомплектоват 
съответна преписка, съдържаща скица, удостоверение за идентичност, данни от разписна книга и 
счетоводно извлечение от сметка 201 или 203 / в зависимост от обекта/ . Ако обектът е сграда- 
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допълнително се прилага и удостоверение за описание с данни за година на построяване. При 
липса на данни за законно построяване на съответната сграда- нотариално заверени декларации 
за година на построяване.  
При окомплектоване на преписки за отдел “УОС” представят заверени копия на заповеди и 
графичната част към тях за периода след влизане в сила на плана на съответното населено място 
до 1993г. и заверени копия на графичната част от 1993г. до 2005г. 
в) показват границите на общинските имоти при заснемания; 
г) извършват инструктаж и водят регистрите за здравословни и безопасни условия на труд; 
д) изпълняват задачи като технически ръководители на обекти- при възлагане; 
е) изпълняват задачи, възложени със заповед и свързани с технически познания в сферата на 
строителство; 
ж) изпълняват задачи, свързани с упражняване на контрол по изпълнението на договори, след 
надлежно възлагане със заповед; 
з) отговарят за състоянието и пълнотата на техническия архив в кметствата; 
и) извършват проверки за ползване на общинска собственост без правно основание. 
3.  Всички документи, които подготвят, се подписват, както следва: 
а)  документите, свързани с устройствено планиране, удостоверенията за търпими строежи и 
други актове, които съгласно ЗУТ са от изричната компетентност на главен архитект- от главен 
архитект; 
б) за неупоменатите документи, вкл. скици- от държавен служител от отдел “КРЗП”; 
в) отговарят за пълната окомплектованост на преписките, които представят в ОбА Велинград. 
(2) Задълженията на главни специалисти: 
1. Половин щатен брой: установяване на нарушения, в рамките на  възложено със заповед  
2. Един щатен брой главен специалист 
а) отговаря за съдържанието и описването на всички документи, които се архивират в общия 
учрежденски архив на община Велинград чрез подробни приемо- предавателни описи с 
наименование на документите, брой страници по досиета; 
б) участва и изпълнява задачи, произтичащи от Закон за националния архив; 
в) участва при инвентаризации на документи в другите учрежденски архиви като води 
протоколите за проверки и приемо-предавателни описи; 
г) издава образец 30 и образец УП2 на лица, които са работили за община Велинград  
(3) Половин щатен брой младши експерт 
а) придобиване на  вещни права и сервитути в полза на общината 
б) управление и разпореждане с движима общинска собственост; 
в) транспорт 
г) работно време от 8,30ч. до 12,30ч. 
(4) 1 щ.бр. главен експерт  
1. Длъжността е на пряко подчинение на началник на отдел „УОС” 
2. Функции: 
а) работи със специалния софтуер за регистрация на договорите и плащанията по тях. Въвежда 
необходимите данни от всички въведени договори и отговаря за достоверността на въведеното. 
Следи за сроковете по договорите и не по- късно от три месеца преди изтичането им – чрез 
деловодство, информира длъжностното лице в отдел „УОС” за изтичането им с оглед изготвяне 
проекти за решения. 
б) предоставя писмено информация на отговорния за осчетоводяването счетоводител; 
в) предоставя писмено информация за сключените договори на лицето, отговарящо за отчитане 
на електроенергия, вода и др. консумативи. При предвидено плащане на таксата за битови 
отпадъци за случаите, в които не е предвидено да се плаща другаде /напр. ОП„СИП”/ сезира 
структурата за събиране на местни данъци и такси и старши специалист „УОС” за евентуално 
самостоятелно деклариране на частта от имота, отдадена под наем. При договори за учредено 
право на ползване служебно предоставя екземпляр от договорите на структурата за събиране на 
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местни данъци и такси. Служебно следи за плащания на такса битови отпадъци от наематели. 
г) осъществява контрол за изпълнение на клаузите на договорите и нормативно установените 
правила и при наличие на проблем предприема изискуемите действия, включително 
предизвестия за прекратяване; 
д) при наличие на две месечни неплатени вноски незабавно предприема действия по събиране 
независимо за наем, ток или друго предвидено в договора плащане; 
е) участва в комисии по търгове или конкурси, когато не е разработвал документацията по тях 
ж) преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ 
аа) при необходимост предлага на началника на отдел «УОС» и гл. архитект нови схеми, както 
и допълнения на съществуващите схеми за поставяне на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ 
и след надлежното им утвърждаване, следи за спазването им. 
бб) приема и обработва молби за разполагане на временни преместваеми обекти на общинска 
собственост. Изпълнява цялостните процедури, вкл. и проекто- договор и осъществява 
контрол- за местата и приходи; 
з) разработва - при необходимост, проекти за изменения на наредби, тарифи и др. (отнасящи се 
до въпроси от неговата компетентност) по своя инициатива или след възлагане от началника на 
отдела,   и след съгласуване, ги внася за разглеждане в Общински съвет.  
и)  извършва всички действия по изготвянето и сключването на договори за възмездно ползване 
на тротоарни площи за търговия и др. и следи за спазването им  
й) подготвя проекти за решения при искания на наематели/ползватели  за основни 
ремонти/реконструкции и/или прихващане от наемната цена, както и при искания за промяна на 
предназначение по реда, установен с процедура или заповед. Осъществява контрол за спазване 
на изискванията на закона при строителство на общински обекти, както и в случаите на 
строителство по стопански начин, обвързани с договори за наем /ползване; Осъществява 
контрол върху одобряваните инвестиционни проекти за основни ремонти, реконструкции, 
модернизации и ново строителство за общински обекти от главен архитект, представяни от 
наематели, ползватели, концесионери и т.н. с оглед  защита на общинските интереси по повод 
размер на инвестиции, формите на разплащане, съществуващи пазарни цени по материали и 
видове работи; осъществява текущ контрол за наличие на скрити работи; 
к) извършва всички действия по изготвянето и сключването на договори за възмездно и/или 
безвъзмездно ползване на общ. имоти от държавни органи, юридически лица на бюджетна 
издръжка, политически партии, неправителствени организации и др., като следи за спазване на 
клаузите в договорите, както и за подържането и ремонта на отдадените помещения, както и 
общите части от сградите, съгл. Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС; 
л) изготвя проектите за решение, договорите и контролира изпълнението, свързано с 
предоставяне за управление или ползване на общинска собственост на звена на общинска 
бюджетна издръжка  и юридически лица на общинска бюджетна издръжка. 
м) участва в проверки на място при възникнала необходимост (молби, сигнали и жалби от 
граждани; във връзка с подготовка на проекти за решения от ОбС или по изпълнението им) или 
от оперативен характер;  
н) извършва проверки на място за ползване на общинска собственост без основание със свидетел 
о) извършва контрол за изпълнението на сключените от Общината договори за наем/ползване и 
съставя констативни протоколи за неизпълнение на клаузи по тях или за неправомер-но ползване 
на общ. Собственост; 
п) подпомага като свидетел главен специалист с функции за установяване на нарушения по ЗУТ. 
р) организира и подготвя документацията по премахването на преместваеми обекти, поставени 
не по установения ред 
с) подготвя проектите на заповеди по чл.65 от Закон за общинската собственост 
(5)  1 щ.бр. главен специалист с функции в сферите на туризма и спорта 
1. туризъм: 
а) подготвя проектите на актовете, проекти на програми, решения, концепции, стратегии, 
планове и т.н., свързани със сферата на туризма; 
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б) осъществява координация с дружества, неправителствени организации, държавни и общински 
структури, предприятия, еднолични търговци, граждани и др. с оглед развитието на туризма в 
Общината; 
в) изпълнява  програмите, стратегиите, плановете, решенията и т.н на Общински съвет 
Велинград, задачи, поставени от Кмет на община или задъления, произтичащи от нормативни 
актове , свързани със сферата  на туризма; 
г) събира, анализира и обобщава информация, свързана със сферата на туризма; 
д) пряко отговаря за изпълнението на приетия общински план за развитие в частта туризъм; 
е) разработва проекти за финансиране от европейски предприсъединителни и присъединителни 
фондове, както и други финансови линии в сферата на туризма;  
ж) организира и  изпълнява, задачи, свързани с проекти за агресивна реклама на Велинград като 
туристически и балнеоложки център като координира дейността на  всички заинтересовани; 
з) организира обществени обсъждания и мероприятия, касаещи сферата на туризма;  
и) организира и  изпълнява, задачи, свързани с проекти за агресивна реклама на Велинград като 
туристически и балнеоложки център като координира дейността на  всички заинтересовани; 
й) организира и  изпълнява, задачи, свързани с разработване на брошури, съдържащи 
информация за всички спортни обекти, детски площадки, развлекателни обекти, плувни басейни 
на Велинград  като координира дейността на  всички заинтересовани; разработва брошури, 
съдържащи информация за минерални води и балнеология и т.н. ; 
к) осъществява пряка връзка с техническа служба във връзка с необходимостта от 
градоустройствени изменения, пряко свързани със сферата на спорта и туризма- спортни обекти, 
места за изграждане на спортни съоръжения, детски площадки, детски увеселителни заведения и 
т.н.;  
л) осъществяване на текущ контрол за безопасността и изправността на детските площадки; 
2. спорт: 
а)  подготвя проектите на актовете, проекти на програми, решения, концепции, стратегии, 
планове и т.н., свързани със сферата на спорта;2.2. осъществява координация с дружества, 
неправителствени организации, държавни структури, предприятия, училища, спортни клубове и 
др. с оглед развитието на спорта в Общината; 
б) изпълнява  програмите, стратегиите, плановете, решенията и т.н на Общински съвет 
Велинград, задачи, поставени от Кмет на община или задъления, произтичащи от нормативни 
актове , свързани със сферата  на спорта; 
в) пряко отговаря за изпълнението на приетия общински план за развитие в частта спорт; 
г) осъществява координация, текущ контрол и подготвя актове, свързани с разпределение на 
средства в сферата на спорта, които са в рамките на правомощията на общините. 
д) разработва проекти за финансиране от европейски предприсъединителни и присъединителни 
фондове, както и други финансови линии в сферата на спорта;  
е) организация и реализация на всички спортни състезания и прояви от общинско и 
републиканско ниво;  
ж) събира, анализира и обобщава информация, свързана със сферата на спорта; 
 

Раздел VIII  
 СЛУЖБИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ В КМЕТСТВА, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ЗА 

ФИНАНСИРАНЕ В ДЕЙНОСТ “СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДРЪЖКА, РЕМОНТ И 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТИЩА” 

Чл.84. (1) Функции на главен специалист и технически сътрудник -1,5 щ.бр. 
1. осъществява ежемесечен контрол за плащане на сумите за електроенергия от наематели на 
община Велинград и сезира писмено чрез деловодство началника на отдел “УОС” при липса на 
плащания; 
2. осъществява контрол за наличие на контролни електромери на наемателите; 
3. осъществява контрол за не прикачване на частни лица в мрежи ниско напрежение /за улично 
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осветление/ като включително осъществява контрол за разхода за улично осветление на база 
светещи лампи; 
4. осъществява контрол за необходимост от подмяна на ел.крушки и тела за улично осветление; 
5 подготвя техническата част от документацията за възлагане на замервания за състоянието на 
ел. инсталациите; 
6. техническият сътрудник подготвя отговорите до гражданите по молби за осветление и 
протоколите за влагане на доставени материали. 
(2) транспортно звено 
1. осигурява служебния транспорт в гр. Велинград и кметствата; 
2. изпълняват функции на свидетели при съставяне на актове, когато транспортират лице с 
функции за установяване на нарушения.  
(3) Строителна бригада 
1. домакин (управител) склад 
а) отговаря за ежегодно представяне на списък с всички видове материали за закупуване, 
свързани с дейността на строителна бригада и лица по програми, придружен с данни за 
изразходвани суми за предходна година по видове материали. Срокът за представяне е по 
указание на началника на отдел “ИСИ”, но не по- късно от три месеца преди изтичане на 
договора за обществена поръчка; 
б) осигурява доставките за дейността на строителна бригада и лица по програми като отговаря за 
стриктно спазване на договора за обществена  поръчка в част цена и качество на доставяни 
материали; 
в) няма право да извършва доставки по заявки, без да има подпис от лицето, упражняващо 
предварителен контрол за извършване на разходи и поемане на задължения; 
г) длъжностното лице е материално-отговорно лице с всички задължения, произтичащи от 
действащата нормативна уредба 
3. Електромонтьори- изискване: да притежават изискумите документи за извършване на 
дейността 
а) извършват поддържане на улично осветление; 
б) участват и подпомагат работата на гл.специалист, свързана с контрол за разходи на улично 
осветление; 
в) сезират писмено длъжностните лица от звено “Строителен контрол” за наличие на външно 
изкуствено осветление на граждани с оглед проверка за надлежни документи по издаване на 
разрешение за външно изкуствено осветление. Правят ежегодни описи и ги представят чрез 
отдел “ИОТ” за звено “СК”. 
г) извършват текуща поддръжка и контрол за състоянието на електрическите инсталации на 
сградите- общинска собственост; 
д) извършват текущо поддържане и контрол по отношение на електрически инсталации към 
фонтани 
4. строителни работници 
а) сезонни щатове 
аа) извършват текущи ремонти, свързани с поддържане на пътната и улична мрежа /без зимно 
поддържане/, тротоарни и площадни настилки, стълбища, мостчета; 
бб) поддържат уличната маркировка, знаците, парапетите на мостове; 
вв) поддържат в добро състояние преместваемите обекти, разположени в общинска собственост 
– пейки, катерушки, беседки, перголи, паметници, спирки и т.н.; 
гг) поддържат в добро състояние фонтани, огради; 
дд) ремонтират изкривени капаци на шахти и решетки на канали; поставят нови в случаите на 
откраднати; 
б) постоянни щатове  
аа) извършват всички дейности за сезонни щатове  
бб) изпълняват заповеди на кмета на община Велинград за принудително премахване на обекти; 
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премахват транспаранти, и трайно прикрепени към недвижим имот реклами; некролози, плакати 
и т.н. 
вв) поддържане на сградите на общината – ВиК, брави, боядисване и т.н. 
гг) почистват тротоари от сняг около обекти – публична собственост на община Велинград; 
може да им се възлага да осъществяват контрол върху работата на лицата, полагащи обществено 
полезен труд или съответно лица по ЗСП; 
дд) поставят табели за имена на улици, томера и други 

 
Раздел IХ 

 СЛУЖБИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ В КМЕТСТВА, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ В ДЕЙНОСТ “ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА” 

Чл.85. (1) кметства Грашево, Кръстава, Пашови, Света Петка, Драгиново 
1. задълженията на длъжностните лица, заемащи длъжности “младши специалисти” са 
задълженията на касиери и домакини, събирачи на такси при оформ. на пазари, изготвят 
ведомости; Изпълнява и задължения, свързани с контрол за улично осветление. 
2.задълженията на длъжностните лица, заемащи длъжности “старши специалисти” са 
задълженията на счетоводители- идентични на задълженията на д-я “ФСД”; 
(2) гр. Велинград 
1. куриер- връчва съобщения, актове, наказателни постановления, писма и е свидетел при 
съставяне на актове 
2. управител- склад 
а) отговаря за ежегодно представяне на списък с всички видове материали за закупуване, 
свързани с дейността на Общинска администрация, придружен с данни за изразходвани суми за 
предходна година по видове/асортименти материали. Срокът за представяне е по указание на 
директора на дирекция “АПИО”, но не по- късно от три месеца преди изтичане на договора за 
обществена поръчка; 
б) осигурява доставките за дейността на общинска администрация като отговаря за стриктно 
спазване на договора за обществена  поръчка в част цена и качество на доставяни материали; 
в) няма право да извършва доставки по заявки, без да има подпис от лицето, упражняващо 
предварителен контрол за извършване на разходи и поемане на задължения; 
г) длъжностното лице е материално-отговорно лице с всички задължения, произтичащи от 
действащата нормативна уредба; 
д) изготвя протоколи за приемане на доставки в необходимото количество и качество и за 
предаване на материалите на конкретно длъжностно лице, които прилага към фактурата. 
е) участва при инвентаризации 
3. 2 щ. длъжности “главен специалист” 
а) задачите за главен специалист са свързани със задълженията: 
аа) на личен състав за лица, работещи по програми, спечелени от община Велинград, по които се 
назначават лица по трудово правоотношение с община Велинград. Длъжностното лице е длъжно 
да спазва, както задълженията, произтичащи от действащото трудово законодателство и Закон за 
счетоводството,  така и задълженията, произтичащи от конкретните договори, които общината е 
сключила по програмите; 
бб) осъществява контрол за изпълнение на задълженията на персонала по точка аа) и лицата, 
работещи по ЗСП и изготвя бележки за отработено време 
б) задачите за главен специалист са свързани със задълженията: 
аа) изготвяне на ведомости за заплати на лица, работещи по програми, спечелени от община 
Велинград, по които се назначават лица по трудово правоотношение с община Велинград; 
бб) осъществява контрол за изпълнение на задълженията на персонала по точка аа) и лицата, 
работещи по ЗСП и изготвя бележки за отработено време 
4. 1 щ.дл. “старши специалист” със задължения: 
а) замества главен специалист с функции организация на прием на граждани от кмет и зам.-
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кметове; 
б) замества специалиста, отговарящ за телефонна централа; 
в) замества специалиста, отговарящ за водене на административния регистър 
г) изпълнява функции на лице, установяващо нарушения 
5. 1 щ.дл. “главен специалист”: 
а) събира, обобщава, подготвя и отговаря за достоверността на справките- декларации и 
дневниците за покупки и продажби по ЗДДС на хартиен и магнитен носител и за своевременното 
представяне на изискуемите документи в ТД на НАП, вкл. годишната справка по чл.73,ал.1 от 
ЗОДФЛ 
б) въвежда измененията, произтичащи от решения на ОбС в програмен продукт “Е- община”; 
в) издава документ за плащане на наеми по банков път, ток и осъществява контрол за 
своевременното представяне на данните; 
6. 1 щ.дл. “инспектор”: 
а) изпълнява функции на лице, установяващо нарушения 
 

Раздел Х  
СЛУЖБИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ В КМЕТСТВА, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ В ДЕЙНОСТ “ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО” 

Чл.86.  1 щ.бр. с длъжностно наименование “главен счетоводител” със задължения, свързани с 
бюджет и счетоводство на функция “Предучилищно възпитание” и Общински детски комплекс 
 

Преходни и заключителни разпоредби: 
 
. 
§ 1. Устройственият правилник се приема на основание чл. 44,ал.1,т.17 ЗМСМА.  
§ 2. Административните ръководители привеждат длъжностните характеристики в съответствие 
с правилника включително за служителите в създадените служби в кметства не по- късно от 20 
дена след влизане в сила на настоящия правилник. 
§ 3. Не е предмет на настоящия правилник работата с поверителна документация, финансово   
счетоводни   документи,   конструктивна    и    технологична   документация. 
§ 4. Този правилник отменя утвърдения Правилник по заповед № 1027/11.08.2006г., изменен и 
допълнен по заповед №904/13.06.2007г., изменен и допълнен по заповед №1145/27.07.07г., 
изменен и допълнен по заповед  №725/09.05.2008г., изменен и допълнен по заповед  
№783/16.05.2008г. , изменен и допълнен по заповед  1284/18.08.2008г., изменен и допълнен по 
заповед  210/04.03.2009г., изменен и допълнен по заповед  592/31.05.2011, изменен и допълнен 
по заповед  №215/27.02.2012г. , изменен и допълнен по заповед  №1638/09.11.2012г.. 

 
 
 
 
УДОСТОВЕРИЛ СЪДЪРЖАНИЕТО 
Д-Р КОСТАДИН КОЕВ:        
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД  
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Раздел ХI  

 
ДЕЙНОСТ “ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ”  

Чл.87. (1) Функции, свързани с работа в училища и детски градини 
1. отговарят за: здравето и живота на децата; за снабдяване на здравния кабинет с необходимите 
медикаменти и консумативи; за съхраняваната документация в здравния кабинет; за 
съхраняването, разходването и отчитането на медикаментите и консумативите в здр.кабинет; за 
правилното протичане на противоепидемичния режим в учебното заведение; 
2. водят списък на всички ученици с името и мобилния телефон на личния им лекар; 
3. отговорят за осигуряване на личния лекар, респ. спешна помощ при проблеми, свързани със 
здравословното състояние на децата; 
оказват първа помощ при спешни състояния- в рамките на допустимото за образованието, което 
притежават; 
участват в провеждането на профилактични и противоепидемични дейности, предотвратяване 
възникването и ограничаване разпространението на заразни и паразитни заболявания в учебните 
заведения; 
активно издирват и наблюдават за инфекциозно болни като предприемат адекватни действия; 
организират и извършват обработката на евентуални заразни огнища, както  и текущи 
дезинфекции и дезинсекции; 
следят да не възникнат и да не се разпространят паразитози като предприемат мерки за 
ликвидирането им; 
контролират текущото хигиенно състояние на учебното заведение и прилежащата му територия 
и организират извършването на текущо хигиенно почистване; 
изготвят годишен план и отчет за цялостната си дейност; 
осигуряват здравното образование на учениците по актуални теми- здравословно хранене, 
тютюнопушене, наркомании и зависимости, полово възпитание и др., съгласувано с директора 
на заведението; 
организират и провеждат профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване на 
рисковите фактори в учебните заведения: 
а) проследяват факторите на учебната и учебно- производствена среда; участват при извършване 
на съответните измервания съвместно с контролните органи; 
б) осъществяват хигиенно- профилактични и противоепидемични мерки в учебните заведения; 
(2) участват и работят в звена, свързани с работа при бедствия, в зоната на  бедствения район на 
територията на община Велинград. 
(3) здравни медиатори – 2 щатни броя 
1. Място на работа в ОУ „Неофит Рилски” и ОУ „Георги Бенковски” 
2. функции: 
а)  идентифициране на проблеми на уязвими етнически групи, оценка на затруднеността за 
достъп до здравни услуги и разработване на планове за работа; 
б) помощ при комуникация с държавни и местни структури при достъп до услуги в сферата на 
здравеопазване; 
в) консултативни функции по проблеми на семейно планиране и репродуктивно здраве, 
имунизации, хигиена 
 

Раздел ХII  
 

ФУНКЦИЯ «ОТБРАНА И СИГУРНОСТ» 
нещатен персонал 

 ДЕЙНОСТ “ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ” 
Чл.88. (1) дежурни ОбС 
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1. осигуряват денонощно дежурство за оповестяване при привеждане в различни степени на 
готовност при мобилизация, разсредоточаване и евакуация при видовете опасности, при 
стихийни бедствия и крупни производствени аварии; 
2. отговарят за точно и стриктно изпълнение на задълженията, привменени им със заповедта и 
инструкцията на кмета на община Велинград; 
3. водят регистъра за отчитане на ненормирания работен ден и осигуряват контрол за достъпа в 
сградата на общинска администрация; 
(2) изискване: достъп за работа с класифицирана информация 
 

 ДЕЙНОСТ “УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РАДИОПРЕДАВАТЕЛНИ 
ЦЕНТРОВЕ” 

Чл.89. оператори радиосъоръжения /наземни/ 

Преходни и заключителни разпоредби: 
 
§ 1. Правилникът за вътрешния трудов ред  се приема на основание чл.181 от Кодекса на труда. 
§ 2. Административните ръководители привеждат длъжностните характеристики в съответствие 
с правилника включително за служителите в създадените служби в кметства не по- късно от 20 
дена след влизане в сила на настоящия правилник. 
§ 3. Не е предмет на настоящия правилник работата с поверителна документация, финансово   
счетоводни   документи,   конструктивна    и    технологична   документация. 
§ 4. Този правилник отменя утвърдения Правилник по  заповед №1283/18.08.2008г., изм. с 
210/04.03.09г., изменен и допълнен със заповед №592/31.05.2011г., изм.и доп.215/27.02.2012г., 
изм.и доп.1638/09.11.2012г. 
 
 
УДОСТОВЕРИЛ СЪДЪРЖАНИЕТО 
Д-Р КОСТАДИН КОЕВ        
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД:  
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                          Приложение №1  
Длъжностни наименования, изискуем минимален образователен ценз, професионален опит, 
ранг, специфични изисквания, ниво 
№ Дирекция/

отдел 
Длъжностно 
наименование 

бро
й 

правоотно
шение 

 Мин. 
образ. ценз  

 Специфични изисквания 

1.  Секретар на 
община 

1 служебно  бакалавър  Право, юридическа правоспособност; 
строителен инженер, проектантска 
правоспособност 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ              
ДИРЕКЦИЯ “ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ” 
1  Директор 1 служебно  бакалавър  икономика 
2  Младши експерт 1 служебно  Професионал

ен бакалавър 
 икономика 

3  Старши експерт 1 служебно  бакалавър  икономика 
4  Старши експерт 1 трудово  бакалавър  икономика  
5  Гл.специалист 1 трудово  средно  икономика 
6  Гл.специалист 1 трудово  средно  икономика 
7.  Младши експерт 1 служебно  Професионал

ен бакалавър 
 Икономист със специалност 

счетоводство и контрол 
ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО- ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ” 
1.  директор 1   бакалавър  Инженер, икономика, право  
Отдел “Администрат.-правен” 
1.  началник на отдел 1 служебно  бакалавър  Право, юридическа 

правоспособност 
 

2  Младши експерт 
 

1 служебно  Профес. 
бакалавър 

  

3  Гл.експерт 1 служебно  бакалавър  икономика 
4   юрисконсулт 1 трудово 

 
 Магис 

тър 
 Право, юридическа 

правоспособност  
5  старши инспектор 1 служебно  бакалавър  Икономика, инженер 

Рарешение за достъп до 
класифицирана информация с 
необходимото ниво за функциите 

6  Глав. специалист 
 

1 трудово  средно  1.за дипломи след 2000г.- профилиращ 
предмет английски 
2.за дипломи преди 2000г.- курс 1-во и 
2-ро ниво  

7.  Глав. специал 
 

1 трудово  средно  за Общински съвет 

Отдел “Тражданска регистрация и административно обслужване”   
1  Началник отдел 1 служебно  бакалавър  инженер  
2  главен специалист 1 трудово  средно   
3  главен специалист 1 трудово  средно   
4  главен специалист 1 трудово  средно   
5  младши експерт 

 
1 трудово  Профес. 

бакалавър 
  

6  младши експерт 
 

1 трудово  Профес. 
бакалавър 

  

ОТДЕЛ “ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ  
1  началник на отдел 1 служебно  бакалавър  Хуманитарни науки, педагогика 
2  главен експерт 1 служебно  Бакалавър   
3  главен експерт 1 служебно  Бакалавър   
4  секретар на 

комисия за 
БППМН 

0,5 служебно  Бакалавър  Право, юридическа 
правоспособност 

5  младши експерт 1 служебно  Професионал
ен бакалавър 

  

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ 
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1.  главен архитект,  
пряко подчинен на 
кмет 

1 служебно  магистър  Архитект, с придобита пълна 
проектантска правоспособност или 
необходимия стаж за 
придобиването й 

Отдел “Кадастър, регулация и застроителни планове”- пряко подчинен на кмет 
1  началник на отдел 1 служебно  бакалавър  Строителен инженер 

 
2  старши експерт 0,5 служебно  бакалавър  Строит.инженер- геодезия, 

правоспособност 
3  главен експерт 1 служебно  бакалавър  Строителен инженер 
4  младши експерт 1 служебно  Професионал

ен бакалавър 
 Строителен инженер 

5  младши експерт 1 служебно  Професионал
ен бакалавър 

 Строит.инженер 

6  главен специалист 1 трудово  Средно 
специално 

 Строит.техник 

7  главен специалист 1 трудово  Средно 
специално 

 Строит.техник 

Отдел “Инвестиции, строителство и инфраструктура”- пряко подчинен на кмет 
1  началник на отдел 1 служебно  бакалавър  Строителен инженер ПГС- 

конструкции /правоспособност/ 
2  главен експерт 1 служебно  Бакалавър  Строителен инженер  

/правоспособност/ 
3  главен експерт 1 служебно  Бакалавър  Ландшафтна архитектура, инженер- 

озеленител,агр.икономика 
4  инспектор 1 служебно  Професионал

ен бакалавър 
 Строителен инженер ПГС 

Правоспособност 
5  инспектор 1 служебно  Професионал

ен бакалавър 
 Строителен инженер ПГС 

Правоспособност 
6  инспектор 1 служебно  Професионал

ен бакалавър 
 Строителен инженер ПГС 

Правоспособност 
7  инспектор 1 служебно  Професионал

ен бакалавър 
 Строителен инженер ПГС 

правоспособност 
8  главен специалист 1 трудово  Средно 

специално 
 Стр.техник/стр-во и архитектура 

ОТДЕЛ “УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ”  
1  началник на отдел 1 служебно  бакалавър  Право, строит.инженер, икономист 
2  главен експерт 1 служебно  Бакалавър  Инженер, икономист  
3  младши експерт 1 служебно  Професионал

ен бакалавър 
 Инженер, юрист, икономика 

4  младши експерт 1 служебно  Професионал
ен бакалавър 

 Икономика;  

5  младши експерт 1 служебно  Професионал
ен бакалавър 

 Икономика, строителен инженер 

6  главен инспектор 1 служебно  Бакалавър  Икономика, право, инженер, 
агроном 

“ДИРЕКЦИЯ “ДАНЪЦИ И ТАКСИ” – пряко подчинена на кмет на община  
1  директор 1 служебно  бакалавър  Икономика, право 
ОТДЕЛ “РЕВИЗИИ, СЪБИРАНЕ И КОНТРОЛ” 
1  началник на отдел 1 служебно  бакалавър  Икономика, право 
2  главен инспектор 1 служебно  Бакалавър  строителен инженер; /право, 

икономика/ 
3  старши инспектор 1 служебно  Бакалавър  икономика 
4  инспектор 1 служебно  Професионал

ен бакалавър  
 Право, правоспособност 

ОТДЕЛ “МЕСТНИ ПРИХОДИ” 8+1 
1.  началник на отдел 1 служебно  бакалавър  Икономика, право 
2.  главен специалист 1 трудово  средно   
3.  главен специалист 1 трудово  средно   
4.  главен специалист 1 трудово  средно   
5.  младши експерт 1 служебно  Професионал

ен бакалавър  
 икономика 

6.  изпълнител 1 трудово  средно   
7.  старши инспектор 1 служебно   бакалавър  икономика 
8.  старши инспектор 1 служебно   бакалавър   Право, правоспособност 
1.  инспектор 1 служебно  Професионал

ен бакалавър 
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ДИРЕКЦИЯ “ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” 
1.   директор 1 служебно  бакалавър  Инженер  
2.  главен експерт 1 служебно  Бакалавър  инженер 
3.  главен експерт 1 служебно  бакалавър  Публична администрация,  икономика, 

инженер 
4.  главен експерт 1 служебно  бакалавър  Публична администрация, икономика 
5.  младши експерт 1 служебно  Професионал

ен бакалавър 
 Икономика, строителен инженер 

 
6.  главен инспектор 1 служебно  Бакалавър  Екология и опазване на околната 

среда, инженер 
7.  главен специалист 1 трудово  Професионал

ен бакалавър 
 Инженер, икономика 

 
“ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ” – пряко подчинено на кмет на община 
1.  Ръководител на 

звено за вътрешен 
одит 

1 служебно  магистър  1.икономика; 
2. наличие на сертификат 
“вътрешен одитор в публичния 
сектор” от МФ 
3. стажът да е в областта на 
вътрешния или външния одит; 
4. писмено съгласие от МФ; 
5. отговаря на изискванията на 
чл.19,ал.2 от ЗВОПС 

2.  Старши вътрешен 
одитор 

1 служебно  бакалавър  1.икономика; 
2. наличие на сертификат 
“вътрешен одитор в публичния 
сектор” от МФ 

 
1.  Финансов 

контрольор – 
пряко подчинен 
на кмет 

1 трудово    Икономическа специалност 

За всички служители на общинска администрация- добри компютърни умения; 
Забележки: 
1.за използвани съкращения: 
ССС- строителство на сгради и съоръжения, идент. на промишлено и гражданско строителство ПГС; 
2. за професионален опит- опит за изпълнение на функциите на длъжността, която заема; 
3. стаж за длъжността “главен архитект”- три години; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


