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ГЛАВА ПЪРВА 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл. 1. ал. 1. С този правилник се уреждат организацията на дейността на 
Общинската администрация на Община Никола Козлево, функционалните 
задължения на структурните звена и взаимодействието на Общинската 
администрация с гражданите, другите органи на власт, неправителствени и 
бизнес организации. 
Ал. 2. Правилникът цели да осигури ефективна дейност на изпълнителната власт 
в съответствие с Конституцията на Република България, Европейската харта за 
местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и законите на страната. 
Чл. 2. Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, 
подзаконовите нормативни актове, решенията на общинския съвет, подпомага 
кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява 
техническата му дейност, подпомага общинския съвет и осигурява дейността му, 
извършва дейност по административното обслужване /включително комплексно 
административно обслужване/ на гражданите, физическите и юридическите лица. 
Чл. 3., ал. 1.  Общинската администрация е администрация по смисъла на 
Закона за администрацията и при осъществяване на своята дейност се ръководи 
от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, откритост и 
достъпност, отговорност и отчетност, целесъобразност и ефективност, 
субординация и координация, предвидимост и безпристрастност. 
Ал. 2. Общинската администрация осъществява своята дейност в интерес на 
обществото, като спазва изискванията на Закона за защита на личните данни 
(ЗЗЛД), Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Закона за 
достъп до обществена информация (ЗДОИ). 
Ал. 3. При осъществяване на своята дейност общинската администрация 
взаимодейства с Министерския съвет и неговата администрация, с Областния 
управител на Софийска област, с териториалните звена на централната 
администрация на територията на Софийска област, с останалите общини в 
Република България, с държавните институции, невключени в системата на 
изпълнителната власт, както и с органите на съдебната власт. 
Чл. 4, ал. 1. Общинската администрация се ръководи от кмета на общината. 
ал. 2.  Община Никола Козлево е юридическо лице на бюджетна издръжка със 
седалище с. Никола Козлево и адрес на управление пл. „23ти септември” № 5 
Ал. 3. В състава на общината влизат 11 населени места, в това число общински 
център, 8 кметства с избираеми кметове и два кметски наместника отговарящи за 
2 населени места. 
 

ГЛАВА ВТОРА 
ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА, ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ, КМЕТОВЕ НА 

НАСЕЛЕНИ МЕСТА, КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ 
Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл. 5, ал. 1. Кметът е едноличен орган на изпълнителната власт в общината, 
който провежда общинската политика, съобразно дадените му от закона 
правомощия и решенията на Общинския съвет. 
Ал. 2. Кметът на общината е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити 
по бюджета на общината. 
Ал. 3.  Кметът на община Никола Козлево упражнява общо ръководство и 
контрол на общинската администрация и представлява общината. 



 

 

Ал. 4.  В своята дейност кметът на общината се ръководи от закона, 
подзаконовите нормативни актове, актовете на общинския съвет и решенията на 
населението. 
Чл. 6, ал. 1. Кметът на общината назначава за срока на мандата си двама 
заместник-кметове в съответствие с одобрената структура на общинската 
администрация. Техните правомощия могат да бъдат прекратени без 
предизвестие.  
Ал. 2.  В населените места, които не са административен център на кметство 
Кметът на общината назначава кметски наместници. 
Ал. 3.  Кметът на общината назначава безсрочно секретар на Общината, който е 
държавен служител. 
Ал. 4. Кметът на общината, в случаите разрешени от закона, може да 
упълномощава или възлага със заповед на заместник-кметовете, кметовете на 
кметства, кметските наместници, секретаря на общината и други служители от 
общинската администрация свои правомощия, като определя функциите им. 
Чл. 7. Кметът на общината не може да извършва търговска дейност по смисъла 
на ТЗ, да бъде контрольор, управител или прокурист в търговски дружества, 
търговски пълномощник, търговски представител, търговски посредник, синдик, 
ликвидатор или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на 
търговски дружества и кооперации за времето на мандата му. 
 

Раздел II. ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА 
 

Чл. 8, ал. 1. Кметът на община Никола Козлево осъществява правомощията и 
функциите си предвидени в Чл. 44 от ЗМСМА и другите закони, като: 
1. ръководи цялата изпълнителна дейност на Общината; 
2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи; 
3. назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, 
кметския наместник, ръководителите на звената на издръжка от общинския 
бюджет и служителите в общинската администрация в съответствие с 
утвърдената численост и структура; 
4. отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава 
писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните структури на 
МВР; 
5. организира изпълнението на общинския бюджет; 
6. организира изпълнението на дългосрочните програми; 
7. организира изпълнението на актовете на Общински съвет и дава отчет за това; 
8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от 
актовете на Президента на Република България 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 при изпълнение на техните правомощия и 
налага предвидените административни наказания; 
10. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и 
движения, както и с други органи на местното самоуправление  
в страната и в чужбина; 
11. председателства съвета по сигурност; 
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, както и организира изпълнението им; 
13. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той 
може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в 



 

 

които се поддържат регистри за гражданското състояние, на кметските 
наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация; 
14. представлява община Никола Козлево пред физически, юридически лица и 
пред съда; 
15. осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и 
участва в заседанията му с право на съвещателен глас; 
16. утвърждава устройствения правилник на общинската администрация и 
правилника за вътрешния трудов ред; 
17. изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и 
техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от 
съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им; 
18. оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи 
при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост. 
19. налага предвидените от закона дисциплинарни наказания; 
20. изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство; 
21. организира процедура по изготвянето на проект на бюджет на Общината след 
което го предоставя за публично обсъждане и внася за утвърждаване от 
Общински съвет; 
22. упражнява правомощията на административно наказващ орган; 
23. изготвя предложения пред Общински съвет за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество; 
24. организира и провежда търгове и конкурси за общинско имущество, 
невключено в капитала на общински търговски дружества, по списък  
и условия, утвърдени от Общински съвет; 
25. упражнява правата на обикновено управление на общинско недвижимо 
имущество, което не е включено в капитала на общински търговски дружества; 
26. отстъпва право на строеж на физически и юридически лица върху общински 
парцел по ред и условия, утвърдени от Общинския съвет; 
27. изготвя предложения за създаване, преобразуване и прекратяване на 
търговски дружества с общинско имущество; 
28. предлага представители на общината в търговски дружества с общинско 
участие по реда и условията, определени от Общински съвет, както  
и форми на общинско сдружение и представители на общината в тях; 
29. възлага, организира и внася за приемане в Общински съвет проекти на 
стратегии, прогнози и планове за развитие на Общината; 
30. сключва договори със специалисти и експерти за подпомагане на работата на 
администрацията; 
31. внася в Общински съвет проекти на нормативни актове- правилници, наредби, 
инструкции; 
32. организира и ръководи управлението при кризи в Общината; 
33. внася за одобрение от общинския съвет структурата на общинската 
администрация; 
34. определя наименованието на длъжностите на държавните служители и 
разпределението им по групи и рангове, 
35. присъжда рангове на държавните служители, съгласно Чл.74 от ЗДС; 
36. утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинската 
администрация и поименно щатно разписание. Има право да извършва вътрешни 
промени в рамките на утвърдената структура и численост на общинската 
администрация чрез промени в разписанията в съответствие с възникнали 
потребности; 
Ал. 2. Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за 
управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. 
Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за 
изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред 



 

 

общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 
януари. 
Чл. 9.  ал. 1. При изпълнение на правомощията си Кметът на общината: 

1. издава заповеди; 
2. прилага принудителни административни мерки; 
3. издава наказателни постановления. 

 
Раздел III. ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ 

 
 
Чл. 10, ал. 1. Заместник-кметотете подпомагат Кмета на общината, съобразно 
конкретно възложените от него функции чрез длъжностни характеристики или 
заповеди. В заповедите могат да се възложат и изключителни правомощия, 
произтичащи от компетенциите на кмета, ако не противоречат на закона. 
Ал. 2. Кметът на общината определя със заповед Заместник-кмет, който да 
изпълнява функциите му при негово отсъствие. 
Ал. 3. Заместник- кметовете  могат да участват в заседанията на общинския 
съвет с право на съвещателен глас и задължително вземат участие при 
обсъждане на въпроси, отнасящи се до техните ресорни функции. 
Ал. 4. Заместник-кметовете не могат да извършват търговска дейност по 
смисъла на ТЗ, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски 
дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски 
посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и 
контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата 
им. 
Ал. 5. На Заместник-кметовете се възлагат следните ресорни функции: 

1. Заместник-кмет по: 
- Образование и култура 
- ВиК и енергоснабдяване; 
- Транспорт и съобщения;  
- Общинска собственост и стопански дейности;  
- Екология и чистота; 
- ПМС 66 / 1996 по съответните ресори;  
- Европейски и национални програми, свързани с горепосочените ресори. 

 
2. Заместник-кмет по: 
- Устройство на територията и строителство; 
- Социални дейности и подпомагане;  
- Здравеопазване;  
- Вероизповедания; 
- Масова физкултура, спорт и младежки дейности; 
- ПМС 66 / 1996 по съответните ресори;  
- Европейски и национални програми, свързани с горепосочените ресори 
 

Чл. 11. Заместник - кметовете изпълняват и други функции, възложени от закона, 
подзаконови нормативни актове, решения на общинския съвет или от кмета на 
общината. 
 

Раздел IV. КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА 
 
Чл.12., ал. 1. В състава на Община Никола Козлево  влизат следните кметства :  
 1. Кметство с. Вълнари 
 2. Кметство с. Каравелово 
 3. Кметство с. Крива река 



 

 

 4. Кметство с. Пет могили 
 5. Кметство с. Ружица 
 6. Кметство с. Хърсово 
 7. Кметство с. Цани Гинчево 
 8. Кметство с. Църквица  
  
Чл.13. Кметовете на кметства не могат да извършват търговска дейност по 
смисъла на ТЗ, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски 
дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски 
посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и 
контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата 
им. 
Чл.14., ал. 1. Кметът на кметство: 
1. изпълнява бюджета на общината в частта му за кметството; 
2. организира провеждането на благоустройствени, комунални и други 
мероприятия; 
3. отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на 
общинската собственост; 
4. приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и 
организира охраната на полските имоти; 
5. води регистрите на населението, актовете за гражданско състояние и изпраща 
актуализационни съобщения до ЕСГРАОН; 
6. осигурява извършването на административни услуги на физически и 
юридически лица на територията на кметството; 
7. осигурява спазването на обществения ред; има правомощия по чл. 70, 72, 80, 
81, 83, 85 и 87 от Закона за Министерство на вътрешните работи (ЗМВР), на 
съответната територия до пристигане на полицейския орган; 
8. организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии; 
9. представлява кметството пред населението, пред обществени и политически 
организации и пред други кметства; 
10. организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на 
общината, отнасящи се до територията и гражданите на кметството 
11. прави публичен отчет пред населението на кметството веднъж годишно; 
12. свиква общо събрание на населението в кметството; 
13. може да взема участие в работата на Експертния съвет по устройство на 
територията при община Никола Козлево, когато се засягат въпроси свързани със 
застроителния и регулационен  план и инвестиционните проекти на общински 
недвижими имоти, касаещи кметството; 
14. може да взема участие в работата на конкурсните комисии по ЗОС и ЗОП, 
когато касаят обекти в съответното населено място. 
15. изпълнява функции, възложени му от кмета на общината. 
Ал. 2. Кметовете на кметства могат да участват в заседанията на общинския 
съвет с право на съвещателен глас. Те се изслушват задължително при 
обсъждане на въпроси, отнасящи се за кметството. 
Ал. 3. Кметът на кметство изпълнява и други функции, възложени от закона, 
подзаконови нормативни актове, с правилника на ОбС по чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА  
или от кмета на общината. 
Ал. 4. Правомощията на кмет на кметство в с. Никола Козлево, което е 
административен център на общината, се изпълняват от кмета на общината, 
който може да възложи тази функция на един от заместник-кметовете. 

 
Раздел V. КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ 

 



 

 

Чл. 15., ал. 1. В населено място, което не е административен център на кметство, 
кметът на общината назначава за срока на мандата кметски наместник в 
съответствие с утвърдената численост и структура на общинската 
администрация. Кметският наместник към датата на назначаването трябва да 
отговаря на условията по Чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс. 
Чл. 16. Кметът назначава кметски наместник в село Векилски и в с. Красен дол; 
Чл. 17. Кметският наместник не може да извършва търговска дейност по смисъла 
на ТЗ, да бъде контрольор, управител или прокурист в търговски дружества, 
търговски пълномощник, търговски представител, търговски посредник, синдик, 
ликвидатор или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на 
търговски дружества и кооперации за времето на мандата. 
 
Чл. 18., ал. 1. Кметският наместник е орган на изпълнителната власт в 
населеното място. Той може да бъде освободен предсрочно без предизвестие от 
кмета на Общината. 
Ал. 2.  Пълномощията на кметският наместник се определят от общинския съвет. 
Кметът на общината може да възлага на кметския наместник изпълнението на 
негови функции. На кметския наместник могат да се възлагат и други функции 
със закон или друг нормативен акт. 
Ал. 3.  Кметският наместник може да участва в заседанията на общинския съвет 
с право на съвещателен глас. Той се изслушва задължително при обсъждане на 
въпроси, отнасящи се до съответното населено място. 

 
ГЛАВА ТРЕТА 

 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 
 Раздел І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл. 19., ал. 1. Общинската администрация извършва административни услуги при 
спазване на принципите на законност, бързина, достъпност и икономичност на 
производството по предоставяне на тези услуги и спазва изискванията за 
качествено и удобно за физическите и за юридическите лица административно 
обслужване. 
Ал. 2.  Според разпределението на дейностите, които извършва, общинската 
администрация е обща и специализирана. 
Ал. 3. Дирекциите са структурни звена на ръководство, организация и контрол в 
съответните сфери от работата на общинската администрация и осъществяват 
дейност в рамките на предоставените им правомощия и функции, определени в 
нормативните актове и този правилник. 
Чл. 20. 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 неправителствени организации. 
 

Раздел ІІ. СЕКРЕТАР НА ОБЩИНАТА 
  
Чл. 21., ал. 1. Секретарят на общината осъществява административното 
ръководство, като ръководи, координира и контролира функционирането на 
общинската администрация за точното спазване на законите и подзаконовите 
нормативни актове. 
Ал. 2. Секретарят на общината е лице с висше образование и се назначава 
безсрочно от кмета на общината. 
Ал. 3. Секретарят на общината не може да извършва търговска дейност по 
смисъла на ТЗ, да бъде контрольор, управител или прокурист в търговски 



 

 

дружества, търговски пълномощник, търговски представител, търговски 
посредник, синдик, ликвидатор или да участва в надзорни, управителни и 
контролни органи на търговски дружества и кооперации. 
Чл. 22., ал. 1. Секретарят на общината организира, координира и контролира 
функционирането на общинската администрация за точно спазване на 
нормативните актове. 
Ал. 2. Секретарят на общината: 
1. Организира дейността на общинската администрация; 
2. Отговаря за условията на работа на служителите на общината и за 
организационно – техническото обзавеждане на службите; 
3. Организира деловодството, документооборота в общината и общинския архив; 
4. Отговаря за дейността на службите по гражданска регистрация и 
административно обслужване; 
5. Отговаря за поддържане в актуално състояние на избирателните списъци в 
общината; 
6. Следи за изготвянето и отговаря за публикуването на актовете на общината; 
7. Отговаря за работата с жалбите и предложенията на гражданите; 
8. Организира атестирането на служителите в общинската администрация; 
9. Организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с 
прилагането на Закона за администрацията, Закона за държавния служител, 
Наредбата за административното обслужване и други и подзаконовите 
нормативни актове, свързани тяхното приложение; 
10. Организира обмяна на опит и внедряването на добри практики в работата на 
администрацията; 
11. Съвместно с директорите на дирекции и други експертнни длъжности участва 
в подготовката на общински нормативни актове за приемане от Общинския съвет 
12. Секретарят на общината  може да участва в заседанията на общинския съвет 
с право на съвещателен глас и задължително взема участие при обсъждането на 
въпроси, отнасящи се до неговите ресорни функции. 
13. Изпълнява и други дейности, определени от нормативни актове, решения на 
общинския съвет или от кмета на общината. 
 

 
Раздел III. АДМИНИСТРАЦИЯ – ПРЯКО ПОДЧИНЕНА НА КМЕТА 

 
Чл. 23.  Администрацията – пряко подчинена на кмета включва: 
1. Финансов контрольор; 
2. Секретар МКБППМН; 
3. Главен архитект. 
Чл. 24.  Финансовият контрольор е функционално независим и изпълнява 
следните функции: 
1. Осъществява предварителен контрол по Закона за финансово управление и 
контрол в публичния сектор. 
2. Следи за изпълнение задълженията по Системата за финансово управление и 
контрол. 
3. Контролира разходването на бюджетните средства и стопанисването на 
материалните активи от общинската администрация и звената към нея. 
4. Оказва методическа помощ на звената от бюджетната сфера по прилагането 
на нормативните документи, свързани с контролната дейност. 
5. Дава становища по проекти на заповеди, наредби и други документи, свързани 
с финансовата дейност на общинската администрация; 
6. Осъществява непрекъсната връзка и взаимодействие с външни контролни 
органи. 



 

 

7. Изпълнява възложени функции от инструкции и процедури, утвърдени от кмета 
на Общината. 
Чл. 25. Функции на „Секретарят на МК за БППМН”: 
1. Със заповед на кмета на общината се включва в състава на МК за БППМН; 
2. Секретарят организира и координира цялостната дейност на МК за БППМН. 
3. Секретарят на "Местна комисия за борба срещу противообществените прояви 
на малолетните и непълнолетните" - отговаря за организирането на превантивно-
възпитателна дейност: 
4. Организира разглеждането на деяния извършени от малолетни и 
непълнолетни и налага възпитателни мерки по ЗБППМН, както и прави 
предложения до съда за налагане на възпитателни мерки по чл. 13, ал. 1, т. 11 и 
т. 13 от ЗБППМН. 
5. Организира оказването на социална подкрепа и  съдейства на малолетните и 
непълнолетните, излезли от социално – педагогически интернат, възпитателно 
училище – интернат, поправителен дом, приют за безнадзорни деца, домове за 
лишени от родителски грижи пред компетентните органи за уреждане на битови, 
трудови и социални проблеми. 
6. Организира издирването и установяването съвместно с дирекциите „Социално 
подпомагане” малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ и вземат 
мерки за тяхната социална защита и развитие. 
7. Взаимодейства с органите на МВР, органите по образованието, училищни 
психолози и педагози, дирекциите социално подпомагане /отдел за закрила на 
детето/, съд, прокуратура, следствие, пробационна служба, бюро по труда, 
центрове за работа с деца, неправителствени организации, медии и др. 
8. МКБППМН предлага на малолетните и непълнолетните и техните родители 
консултации по правни, социални, психологически, педагогически и др. проблеми. 
9.  В случаите, когато секретарят отсъства по-продължително време, функциите 
му се изпълняват от определен от председателя член на МКБППМН. 
10. Изпълнява функции по Закона за защита на личните данни във връзка със 
събраната информация по повод на служебните задължения в МК за БППМН. 
Чл. 26. Функции на „Главния архитект”: 
1. Главният архитект ръководи, координира и контролира дейностите по 
устройственото планиране, проектирането и строителството на територията на 
общината и издава административни актове съобразно правомощията, 
предоставени му по Закона за устройство на територията.  
2.  Ръководи работата на Общински експертен съвет по устройство на 
територията 
3. Организира комплексно проучване на постъпили заявления, сигнали и 
предложения на физическите и юридическите лица, отнасящи се до работата по 
ТСУ; 
5. Ръководи и контролира взаимодействието с други отдели; 
6. Ръководи и контролира взаимодействието със структури извън общинската 
администрация, отнасящи се до работата по ТСУ. 
 

Раздел  IV. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

Чл. 27., ал. 1. Общата администрация осигурява технически дейността на 
органите на местната власт и на специализираната администрация  
и извършва дейности по административното обслужване на гражданите, 
физическите и юридическите лица. 
Ал. 2. Общата администрация е организирана  в една дирекция с 14,5 щата. 
1. Дирекция „Финансово - стопански дейности и административно обслужване” 
Чл. 28. Функции на Дирекция „Финансово-стопански дейности и административно 
обслужване” 



 

 

Ал. 1. По бюджет, счетоводство и финанси 
1. Осъществява дейността по разработването, приемането и актуализацията на 
бюджета на Общината като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити; 
2. Изготвя проекта за инвестиционната програма на общината и отчетите за 
нейното изпълнение; 
3. Оказва методическа помощ по разработването и изпълнението на бюджета на 
всички бюджетни дейности в общината; 
4. Обвързва проекта за инвестиционна програма на общината и отчетите за 
нейното изпълнение с проекта за бюджет; 
5. Подготвя отчетите за касовото изпълнение на бюджета по образец на 
Министерството на финансите; 
6. Разработва и внася за утвърждаване от Общински съвет план-сметките за 
приходите и разходите на извънбюджетните и фондови сметки на Общината. 
7. Изготвя ежемесечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на 
бюджета; 
8. Извършва предварителен, текущ и последващ контрол по разходването на 
бюджетните кредити; 
9. Следи ежемесечно за изпълнението на бюджета и при необходимост внася 
предложения на Кмета за извършване на промени; 
10. Извършва анализ на отчетите по изпълнение на бюджета и набелязва мерки 
за отстраняване на установени пропуски; 
11. Осъществява оперативно ръководство за финансиране на разходите по 
всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити; 
12. Изготвя бюджетна прогноза за следващи периоди; 
13. Попълва данни за община Никола Козлево в “Информационната система на 
  общините”; 
14. Представя периодично на Националното сдружение на общините в Република 
България унифицирана информация за изпълнението на общинския бюджет, с 
цел отстояване интересите на общините в преговорите с Министерство на 
финансите и други министерства и ведомства; 
17. Разработва Вътрешни правила за работната заплата, предлага ги за 
одобрение от кмета на общината и следи за тяхното изпълнение; 
18. Анализира разходването на средствата от фонд “Работна заплата” и прави 
целесъобразни предложения; 
19. Води статистическата отчетност за числеността на персонала и плащанията 
от фонд “Работна заплата” и други източници;      
20. Организира финансово счетоводната дейност на община Никола Козлево 
като спазва всички нормативни документи, с които се урежда – Закон за 
счетоводството, Национални счетоводни стандарти – приложими в бюджетната 
сфера, Сметкоплан на бюджетните предприятия, Закон за публичните финанси, 
Закон за държавния бюджет на Република България за съответната година, 
ЗКПО, ЗМДТ, ЗДДС и други, касаещи дейността; 
21. Определя реда за движението на счетоводните документи в ОбА 
посредством План за документооборота; 
22. Изготвя обобщени счетоводни отчети за изпълнение на бюджета и 
осъществява контрол за правилното разходване на средствата съгласно 
утвърдения бюджет; 
23. Извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите на общинския 
бюджет; 
24. Подава информация за размера и движението на общинския дълг в МФ по 
електронен път; 
25. Ежемесечно изготвя справка за просрочените вземания и задължения за МФ; 



 

 

26. Организира и контролира съставянето в срок на оборотните ведомости от 
ОбА и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и изготвянето на 
сборен финансов отчет; 
27. Организира провеждането на годишните инвентаризации на активите и 
пасивите в ОбА и кметствата по график, провежда инструктаж и осъществява 
контрол; 
28. Организира извършването на преоценка, оценка и обезценка на активите на 
ОбА и кметствата в съответствие с Указание на МФ; 
29. Дава методически указания на второстепенните разпоредители с бюджетни 
кредити; 
30. Подготвя ведомости за заплати и платежни документи за осигуровки върху 
заплатите на работниците и служителите; 
31 Ежемесечно предава в НАП Декларация № 1 и Декларация № 6 по интернет 
посредством електронен подпис; 
32. Води отчетност на всички дълготрайни активи чрез проверки и 
инвентаризации; 
33. Изготвя годишен финансово-счетоводен отчет и приложенията към него, 
съгласно Закона за счетоводството и указания на МФ; 
34. Организира съхранението на счетоводната информация и ползването й 
съгласно Закона за счетоводството; 
35. 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; 
36. Съдейства за подготовката на план-сметките и калкулациите на разходите 
при определяне размерите на местните такси и цени на услуги, предоставяни от 
общината; 
37. Участва при подготовката на материали, информации, наредби и проекто – 
решения за ОбС, свързани с финансовата дейност; 
38. Извършва финансови проверки на ВРБК и Народните читалища на 
територията на общината; 
39. Осъществява информационно взаимодействие с МФ, Сметната палата и с 
други външни организации, свързани с финансовата дейност на Общината; 
40. Подготвя и актуализира проектите за щатно разписание на длъжностите в 
общинската администрация, съгласно действащото законодателство; 
41. 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; 
Ал. 2. По юридическите и правни  въпроси 
1. Дава мнение по законосъобразността на проектите на актове и решения на 
общинския съвет; 
2. Дава мнение по законосъобразността на проектите на заповеди на кмета на 
общината като ги парафира, а при несъгласие прилага мотивирано мнение. 
3. Съвместно с другите звена участва при съставянето, изменението и 
прекратяването на договори; 
4. 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; 
5. 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; 



 

 

6. 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; 
7. Съдейства и осигурява с правни средства своевременното събиране на 
вземанията на общината. 
8. Дава мнение по постъпили жалби, сигнали и предложения. 
9. Съдейства за повишаване ефективността от стопанската и друга дейност в 
общината; 
10. Участва във всички конкурси и търгове, провеждани от общината и в 
комисиите по процедури за обществени поръчки; 
11. Участва при разработката на документации за обществени поръчки. 
12. Участва в комисии при провеждане на конкурси за държавни служители; 
13. Участва при разработването на наредби, инструкции, правилници, процедури, 
програми, планове и други. 
14. Оформя документите при сключване, промяна и прекратяване на трудовите и 
служебните правоотношения в ОбА, на допълнителна трудова заетост, в 
съответствие с трудовото законодателство, инструкциите и заповедите на кмета 
на общината.  
15. Води личните досиета на служителите от общинската администрация и 
издава документи и удостоверения, свързани с тях; 
16. Отговаря за приобщаването на новите служители, за квалификацията и 
преквалификацията на кадрите; 
17. Изпраща уведомления по чл. 62, ал. 3 от КТ в ТД на НАП  
18. Води статистическата отчетност за числеността на персонала и трудовите 
възнаграждения; 
19. Изготвя годишен график за платените отпуски е подготвя заповедите за 
разрешаване ползването им. 
Ал. 3. По Гражданска регистрация и административно обслужване 
1. Създава и поддържа локална база данни “Население” в актуален вид; 
2. Подържа регистрите за гражданско състояние; 
3. Съхранява документи и картотечни регистри в автоматичен информационен 
фонд; 
4. Приема молби и заявления на граждани и издава документи в съответствие с 
действащото законодателство, касаещи регистрите за гражданско състояние и 
личността на гражданите; 
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 за населението и издаването на съответните 
документи; 
7. Води регистрацията по постоянен и настоящ адрес на гражданите; 
8. Извършва гражданските ритуали в с. Никола Козлево и издава съответните 
документи за тях; 
9. Поддържа в актуално състояние избирателните списъци в общината; 
10. Участва при организационно-техническата подготовка на избори и на местни 
референдуми; 
11. Извършва инкасирането на местните приходи,  като своевременно събраните 
суми отчита в обслужващата банка; 
12. Предоставя информация за административните услуги, извършвани от 
общината; 
13. Извършва и други дейности, вменени му със закон или подзаконов 
нормативен акт като компетенция на ГРАО; 
Ал. 4. Гражданска защита, ОМП и СИ 



 

 

1. Организира и контролира спазването на нормативните и технически 
изисквания за противопожарна защита в сградите на общинска собственост; 
2. Осъществява функции за пряко реализиране правомощията на кмета по 
отбранително-мобилизационната подготовка и защита на класифицираната 
информация от нерегламентиран достъп; 
3. Организира разработването плана за привеждане на общината от мирно във 
военно положение и провежда мероприятия по подготовка за работа във военно 
време; 
4. Координира дейностите на длъжностните лица от общинска администрация и 
кметовете на кметства, които имат задължения в Плана за защита при бедствия 
на община Никола Козлево; 
5. Организира денонощно дежурство за поддържане готовността на общината за 
оповестяване при привеждане на страната от мирно във военно положение и при 
стихийни бедствия и аварии; 
6. Организира и осъществява контрол за изпълнението на военновременни 
задачи; 
7. Контролира изпълнението на нормативните актове по формиране, съхранение 
и обновление на военновременните запаси; 
8. Организира общинското участие в тренировки по отбранително-
мобилизационната подготовка; 
9. Завежда регистратура за работа с класифицирана информация с ниво на 
достъп “Секретно”; 
10. Следи за изменения в нормативната база касаеща защитата при бедствия и 
при необходимост предлага внасяне на промени в плановете или други 
документи; 
11. Организира изпълнението на чл.65 ал. 1 точки 3,4 и 5 от Закона за защита при 
бедствия; 
12. Проверява наличността и годността на набора от технически средства 
съгласно чл.13 ал. 2 т. 2 от ЗЗБ и при необходимост предлага закупуването на 
нови в началото на всяка бюджетна година; 
13. За всяко кризисно събитие подготвя доклад и искане за финансиране до 
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към 
Министерски съвет; 
14. Води регистър за кризисните събития през всяка календарна година; 
15. Попълва и предоставя на ТСБ ежегодно справки по образец за състоянието и 
пораженията при кризисни събития през изтеклата година; 
16. Организира разработването и изпълнението на програми и проекти, 
отразяващи общинската политика в областта на устойчивото развитие на 
инфраструктурата и общинската икономика; 
17. Организира оценяването на рисковете за безопасността и здравето на 
работещите в общината чрез лицензирани Служби по трудова медицина;  
18. Контролира ръководителите на звена в администрацията за възлагането на 
служителите задачи, съобразени с техните компетентности, опит и възможности, 
както и с пригодността им по отношение на безопасността и здравето при работа; 
19. Води на отчет специфичните опасности за работещите в общината, които се 
нуждаят от специална закрила, включително и тези с ограничена 
работоспособност; 
20. Осъществява наблюдение и контрол по изпълнението на планираните мерки 
за осигуряване на ЗБУТ в звената на общината; 
21. Осигурява ефективен контрол за извършване на работата без риск за 
здравето и по безопасен начин; 
22. Ежегодно, съвместно с СТМ организира преглед на работниците и 
служителите в общината относно рисковете от професионални  заболявания;  



 

 

23. Организира и контролира провеждането на всички видове инструктаж от 
съответните ръководители на звена в общината; 
24. Инструктира ръководителите на звена в общината за: 

а/ под никакъв предлог да не допускат до местата, където съществува 
сериозна или специфична опасност за здравето и живота, лица, които не са 
подходящо обучени, инструктирани и екипирани; 

б/ да предприемат необходимите мерки за координация на действията за 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, когато на един обект 
или работна площадка се извършват работи или дейности от работници на други 
работодатели. 
Ал. 5. По стопанските дейности и общинската собственост 
1. Изпълнява дейности и контролира спазването на общинските Наредби за 
„търговската дейност“, за „условията и реда за установяване на жилищни нужди, 
настаняване под наем и продажба на общински жилища“, за „управлението, 
стопанисването и ползването на горски територии“, за „реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество“ ; 
2. Извършва процедура по категоризация на заведенията за хранене и 
средствата за подслон, води регистър на всички издадени удостоверения и 
контролира спазването на изискванията за определената категория; 
3. Изготвя предложения до общинския съвет за начина на стопанисване на 
земеделските земи - общинска собственост; 
4. 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; 
5. Издирва, проучва и комплектова документите, доказващи собствеността на 
общината и съставя актове за общинска собственост; 
6. Проучва, комплектова и подготвя за изпращане на областния управител 
преписки за деактуване на имоти държавна собственост; 
7. Подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти - 
държавна собственост; 
8. Издирва и съставя актове за незаети общински имоти; 
9. Поддържа в актуалност главния регистър, картотеката, регистъра на 
решенията по реституционните претенции на гражданите, както и спомагателните 
регистри за имотите общинска собственост; 
10. Обработва и докладва преписките за отдаване под наем на имоти частна 
общинска собственост и подготвя документите свързани с тях; 
11. Обработва и докладва преписките за учредяване възмездно право на 
ползване върху общински имоти и изготвя заповедите и договорите, свързани с 
тях; 
12. Изготвя проекти на решения на общинския съвет за разпоредителни действия 
с имоти частна общинска собственост и след приемането им ги изпълнява; 
13. Организира провеждането на процедурите по отдаване под наем в 
съответствие с Наредбата по чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост; 
14. Координира и контролира процедурите, предвидени в Закона за устройство на 
територията, касаещи имотите общинска собственост; 
15. Извършва контрол по стопанисване на общински имоти, извършва огледи и 
изготвя констативни протоколи за състоянието им; 
16. Изготвя споразумения към договори (за отдаване под наем) и предизвестия 
за прекратяването им; 
17. 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; 



 

 

18. подготвя и организира процедурите по провеждане на конкурси и търгове за 
предоставяне под наем, продажба и концесии за общински обекти и дейности, в 
съответствие с нормативната документация; 
19. Следи за състоянието на общинските имоти и прави предложения за 
осигуряване на бюджетни средства за ремонта и поддръжката им; 
20. Организира, координира и контролира изпълнението на жилищната политика 
на общината; 
 
 

Раздел  V. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ: 
   
Чл. 29., ал. 1. Специализираната администрация подпомага осъществяването на 
правомощията на кмета на общината, свързани с неговата компетентност. 
Ал. 2. Специализираната администрация е организирана в една дирекция с 27 
щата. 
1. Дирекция “Устройство на територията, специализирани дейности и 
Европейски проекти” е организирана със специалисти в Общинска 
администрация /19,5 щата/ и такива с ИРМ по кметства /7,5 щата/. 
Чл. 30. Функции на Дирекция “Устройство на територията, специализирани 
дейности и Европейски проекти”.  
Ал. 1. По ТСУ 
1. Изпълнява функциите и задачите по устройство на територията, 
регламентирани в Закона за устройство на територията (ЗУТ); 
2. Поддържа архив на одобрените устройствени планове и измененията им, и 
архив на издадените строителни книжа; 
3. 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 експлоатация 
строежи и др.; 
4. Организира и подпомага дейността на общинския експертен съвет, 
включително експертизи и становища по внесени проекти; 
5. Извършва административно-технически услуги, подпомагащи дейността на 
главния архитект по одобряване на устройствени и архитектурни проекти, визи за 
проектиране, издаване на разрешения за строеж и актове за узаконяване 
съгласно ЗУТ; 
6. Упражнява контрол за спазване и прилагане на общите и подробните 
устройствени планове, одобрени проекти и строителни книжа; 
7. Извършва контрол за недопускане на незаконно строителство, като съставя и 
връчва актове на нарушителите; 
8. Изпълнява влезли в сила заповеди на кмета на общината за премахване на 
незаконни строежи; 
9. Съставя констативни протоколи и подготвя заповеди на кмета за премахване 
на неподходящи по вид и местонахождение второстепенни, стопански и 
временни постройки, павилиони и будки; 
10. Извършва технически проучвания и проверки по молби и сигнали на 
гражданите и отговаря на същите; 
11. Издава удостоверения в рамките на своята компетентност; 
12. Участва в приемателни комисии, назначени от Регионалната дирекция за 
национален и строителен контрол (РДНСК) и в комисии, свързани с дейността на 
общината; 
13. Организира изработването на нови специализирани кадастрални карти, 
регулационни планове и планове на подземната инфраструктура и съгласуването 
им с инстанциите; 



 

 

14. Извършва текущо попълване и промени на действащите кадастрални и 
регулационни планове и разписни книги, до изработване на кадастър и имотен 
регистър; 
15. Изготвя и придвижва преписките по допълване на кадастралните планове и 
по частично изменение на регулационните планове; 
16. Организира обявяването на кадастрални, регулационни и нивелетни планове; 
17. Нанася промени в разписните книги към наличните кадастрални планове при 
представяне на документи за собственост; 
18. Координира и контролира цялостната кадастрална окомплектовка на 
документацията на общината при взаимодействие със службите по кадастър; 
19. Съхранява всички налични кадастрални и регулационни планове и техните 
изменения в техническия архив; 
20. Участва в приемателните комисии за приемане на геодезическите видове 
работи; 
21. Проучва и предлага решение по постъпилите молби и жалби относно 
кадастралните и регулационни планове; 
22. Окомплектова и изпраща преписки до съда; 
23. Издава скици, справки и удостоверения за идентичност, за случаите, 
предвидени в закон или друг нормативен акт; 
24. Извършва въводи във владение на възстановени имоти; 
25. Подготвят документи за прокарване на временни пътища и право на 
преминаване през чужди имоти; 
26. Извършва проверка на протокола за определяне на строителна линия и ниво 
за строеж и контролира изпълнението им; 
27. Заверява протоколите за откриване на строителна площадка; 
28. Осъществява контрол в строителство относно достигнатите проектни нива; 
29. Ограничава урегулирани поземлени имоти; 
30. Уточнява и определя административните адреси, съгласувано с “ГРАО”; 
31. Осъществява координация и контрол на капиталното строителство на 
територията на общината; 
32. 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; 
33. Участва в разработването на бюджетната програма за обектите от 
инженерната инфраструктура на общината и за обектите общинска собственост 
за поддръжка, текущ и основен ремонт; 
34. Подготвя строителни книжа и разрешения на обекти, финансирани от 
общината, на които изпълнява инвеститорски функции; 
35. Изпълнява инвеститорски функции, свързани с проектирането, изграждането 
на обекти от капиталното строителство, чистотата и озеленяването и извършва 
заверки на заповедните книги за строежите; 
36. Проверява договорите на проектанти и строители, преди сключването им; 
37. Извършва служебно съгласуване на оценките за съответствие на 
инвестиционните проекти. 
Ал. 2. По Образование и култура:  
1. Координира дейността на общинските училища, детски заведения и 
извънучилищни звена за организиране на учебно-възпитателния процес и 
осъществява контакти с Министерство на образованието и науката (МОН) и РУО - 
Шумен, в съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и 
училищното образование; 
2. Организира финансирането на общинските учебни и детски заведения, както и 
обслужващите звена.  
3. Осигурява условия за здравното обслужване и сигурността в общинските 
училища и детски заведения; 



 

 

4. Осигурява условия за отдих, спортна база и транспорт за учениците и 
учителите; 
5. Разработва мрежата на общинските училища и детските заведения; 
6. Прави предложения за извършване на текущи и основни ремонти на сградния 
фонд на общинските детски заведения; 
7. Разработва и създава условия за прилагане на общински образователни 
програми и проекти; 
10. Организира изпълнението на общинската културна програма и отбелязване 
на годишнини, свързани с местния, регионалния и националния културно-
исторически календар; 
11. Координира провеждането на местните, национални и международни 
конкурси и фестивали, определени като приоритети в културната програма на 
общината; 
12. Извършва експертно - контролна 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. 
Ал. 3. По проекти и инвестиции 
1. Събира, систематизира и анализира информация относно възможните 
източници за финансиране по международни донорски програми; 
2. Разработва проекти и програми; 
3. Изготвя проекти за кандидатстване на община Никола Козлево в конкурси за 
финансиране от фондове на Европейския съюз; 
4. Подготвя, координира и участва в подготовката на протоколи и договори за 
пряко международно сътрудничество на Община Никола Козлево; 
5. Разработва проекти по програмите за  заетост, финансирани от държавния 
бюджет; 
Ал. 4. По екология и опазване на горите 
1. Организира и участва в разработването на Общинската програма за опазване 
на околната среда;  
2. Организира и участва в разработването на общинската програма за 
Управление на отпадъците; 
3. Подготвя и внася от името на кмета готовите програми за обсъждане и 
приемане в Общинския съвет; 
4. Наблюдава и контролира изпълнението на общинските програми и 
осъществява актуализацията им при промяна на националната нормативна база 
или условията в общината;   
5. От името на кмета на общината ежегодно подготвя и внася в общинския съвет 
отчет за изпълнението на Програмата за околна среда и Управление на 
отпадъците, а при необходимост - и предложения за тяхното допълване и 
актуализиране. 
Ал. 5. По защита на потребителите и контрол на общински пазари 
1. Осъществява цялостния контрол по защита на потребителите и спазване на 
правилата за търговия в общината; 
2. Консултира потребителите по въпросите на защитата на потребителите; 
3. Предоставя на Комисията по защита на потребителите информация за стоки, 
носещи висок риск за здравето и безопасността на потребителите; 
4. Сезира компетентните органи при установяване на нарушения на други   
нормативни актове, засягащи правата и интересите на потребителите; 
5. Установява точно фактите при извършвания контрол; 
6. Дава задължителни предписания за отстраняване на несъответствия и 
нарушения на закона; 
7. Дава заключения по възраженията във връзка с констатираните нарушения; 



 

 

8. Уведомява съответния специализиран орган за контрол в случаите, когато 
счита, че е налице нарушение на друг нормативен акт; 
9. Ежеседмично посещава и контролира опазването на общинското имущество, 
правилната експлоатация и функциониране на общинските пазари; 
10. Изисква необходимите документи (квитанции) за контролни проверки от 
търговците заплатили такса пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, 
улични платна и терени с друго предназначение. 
Ал. 6. По местните данъци и такси 
1. Организира изготвянето и изпращането на съобщенията на задължените лица 
за дължимите суми; 
2. Изготвя предложения до общински съвет за промени в Наредбата за 
определяне размера на местните данъци; 
3. Участва при разработването на план-сметка за дейностите по управление на 
отпадъците и определяне на промилите по населени места; 
4. Уведомява длъжниците с неуредени задължения, съгласно чл. 182 от ДОПК; 
5. Стартира процедура по събиране на публични общински вземания. 
6. Приема и обработва данъчни декларации по ЗМДТ; 
7. Издава данъчни удостоверения по ДОПК и ЗМДТ; 
8. Касово и безкасово обслужва плащанията от фирми и физически лица по 
ЗМДТ; 
9. Извършва ревизии на декларираните данни от фирми и физически лица по 
ЗМДТ; 
10. Извършва принудително събиране на задълженията по ЗМДТ с изтекъл срок 
за плащане от фирми и физически лица; 
11. Поддържа актуална база данни за декларирано движимо и недвижимо 
имущество от фирми и физически лица по ЗМДТ, начислените данъци и такси и 
плащанията за тях по години; 
12. Поддържа актуален архив на подадените данъчни декларации по кашони за 
физическите лица и досиетата за фирмите; 
13. Отчита постъпилите плащания по видове и изготвя информация за 
постъпленията от тях в определените срокове; 
14. Уведомява и съобщава на фирмите и физическите лица дължимите данъци и 
такси за текущата година за притежаваните от тях недвижими имоти; 
15. Прилага административно-наказателните разпоредби на ЗМДТ; 
16. Осъществява ревизии и проверки по реда на ДОПК по утвърдени процедури; 
17. Следи за изменения в законодателството касаещи местните приходи и 
своевременно информира ръководството. 
Ал. 7. По деловодството на ОбА, деловодството и протокола на ОбС 
1. Осъществява организационното и техническото обслужване на общинския 
съвет и общинската администрация; 
2. Следи за своевременното изпълнението на решенията на общинския съвет и 
информира кмета и секретаря на общината; 
3. Осъществява деловодната дейност на администрацията и ОбС /входяща – 
изходяща кореспонденция/; 
4. Извършва информационно–аналитична работа във връзка с молбите, жалбите 
и сигналите на гражданите и организира приема на граждани при кмета и 
председателя на ОбС; 
5. Организира съхраняването и обработката на общинския архив и архива на 
ОбС, като предоставя исканите справочни документи на физически и юридически 
лица; 
6. Организира и контролира дейността по копиране (размножаване) на документи 
и материали на общинския съвет и общинската администрация; 
7. Организира и осигурява мероприятията на общината при вътрешно и 
международно сътрудничество, посещения на делегации от страната и чужбина, 



 

 

в. т.ч. и от побратимените градове; 
8. Организира, осигурява и осъществява връзките на общината с 
правителствени, политически, обществени и граждански организации; 
9. Поддържа постоянна връзка с медиите за своевременно информиране на 
обществеността по политиката на общината и изграждане на коректен образ на 
кмета, общинска администрация и общински съвет; 
10. Организира и осигурява спазването на протокола в общината и ОбС. 
11. В седем дневен срок от приемане на решенията на Общински съвет изпраща 
в Областна администрация – Шумен и Районна прокуратура – Нови пазар 
протокол от проведеното заседание; 
12. Осигурява технически залата за провеждане на заседания на комисии; 
13. Осигурява технически залата за провеждане на сесии на ОбС; 
14. Осигурява публичност на решенията на общинския съвет и нормативните 
актове, приети от него. 
18. Подготвя, оформя и съхранява заповедите и документите, свързани с 
видовете командировки. 
Ал. 8. Етническите и интеграционни въпроси, спорта, социалните и 
младежките дейности 
1. Гарантира равното право на човешко развитие; 
2. Отговаря за запазване   и  укрепване   на     етническата   толерантност    и 
разбирателство; 
3. Анализира възникнали и работи за недопускане на локални междуетнически и 
етносоциални конфликти; 
4. Създава условия за развитие, необходими за българските  граждани 
принадлежащи към  малцинствата да поддържат и развиват своята култура, 
както и да съхраняват най-външните елементи на своята идентичност, религия, 
език, традиции и културно наследство; 
5. Води регистъра на вероизповеданията. 
6. Участва в изготвянето на общинска програма за развитие и насърчаване на 
физическото възпитание, младежта, спорта и социалния туризъм; 
7. Участва в комисии, разглеждащи образователни, здравни, социални, културни, 
спортни и младежки проблеми; 
8. Подготвя и организира изпълнението на общинската програма за предоставяне 
на социални услуги на населението; 
9. Организира изпълнението на общинската програма за закрила на детето, 
съвместно с Дирекция социално подпомагане; 
10. Организира и координира съвместно с Дирекция Социално подпомагане 
програмата за полагане на общественополезен труд от лицата, обект на месечно 
социално подпомагане по пл. 9 от ППЗСП; 
11. Разработва и реализира общинска стратегия за развитие на спорта; 
12. Осъществяване на координация, синхрон и оперативно взаимодействие 
между община Никола Козлево, държавните и обществени институции и 
специализираните спортни организации; 
13. Подпомага спортните организации, осъществяващи социално значима 
дейност, отговарящи на изискванията на ЗФВС и ЗЮЛНЦ; 
14. Осигурява организирането на ученически спортни игри; 
15. Ежегодно разработва спортен календар; 
16. Съвместно със спортните клубове организира масови спортни прояви, 
поставяйки си за цел утвърждаването им като традиционни; 
17. Разработва общинска стратегия за младежка политика; 
Подготвя, организира, координира и реализира програми, свързани с постигането 
на стратегическите цели на общинската младежка политика; 
18. Проучва и диагностицира състоянието на потребностите, интересите и 
проблемите на младежта; 



 

 

19. Инициира, стимулира и подпомага младежките партньорства на всички 
равнища, в т.ч. и с органите на местната власт; 
20. Осъществява интерактивни контакти с различни организации и институции на 
международно, национално, регионално и местно равнище, имащи отношение 
към работата с младежта; 
21. Осъществява методическо ръководство и контрол по реализацията на 
общинските програми и проекти за работа с младежта, за ефективното им 
изпълнение; 
Ал. 9. По европроектите, обществените поръчки и информационните 
технологии 
1. Поддържат наличната компютърна техника, мрежовите операционни системи, 
сървърите и локалната мрежа на общината; 
2. Проучват необходимостта от специализирани потребителски програмни 
продукти за нуждите на общинската администрация и тяхната наличност на 
пазара на информационните технологии; 
3. Дават предложение за  доставката на програмни продукти и компютърна 
техника; 
4. Осъществяват контакти с фирмите и ведомствата, създатели на софтуер, 
използван в работата на общината и оказва методическа помощ на 
специалистите при приложението му; 
5. Дават публичност на решенията на Общински съвет и нормативните 
документи, приети от него, като ги публикува на интернет страницата на 
общината; 
6. Публикуват информация /решения, обявления, тръжна документация, 
информация за сключен договор, информация за изпълнен договор/, за всички 
провеждащи се обществени поръчки в профила на купувача; 
7. Организират и участват в разработването на програми и проекти, отразяващи 
общинската политика по отношение на националните и европейските 
инфраструктурни проекти; 
8.  Изготвят апликационни форми за кандидатстване; 
9. Подготвят становища, справки и информации за различни органи и институции, 
свързани с дейността по разработването и реализацията на националните и 
европейските инфраструктурни проекти и обществените поръчки; 
10. Проучват и правят анализ на общественото мнение, свързано с реализацията 
на конкретни национални и европейски проекти; 
11. Събират, систематизират и анализират информация относно възможните 
източници за финансиране по всички международни програми; 
12. Правят конкретни предложения за извършване на предпроектни проучвания и 
кандидатстване за реализация на проекти по най-подходящата донорска 
програма; 
13. Участват в разработването и актуализирането на годишния план-график на 
обществените поръчки; 
14. Попълват и изпращат информация /решения, обявления, информация за 
сключен договор, информация за изпълнен договор/, за всички провеждащи се 
обществени поръчки в регистъра на АОП и Официален вестник на ЕС; 
15. Подготвят проекти на заповеди за определяне на длъжностни лица и комисии 
по обществени поръчки; 
16. Отговарят за съхранението на досиетата от проведените обществени 
поръчки; 
Ал. 10. По общинското имущество и автопарка на общината 
1. Извършва проверка на изправността на МПС преди започването на работната 
им смяна; 
2. Удостоверява с подписа си в пътния лист техническата изправност на МПС 
преди започването на работната им смяна;  



 

 

3. Приема МПС след приключване на работната смяна и се подписва в пътния 
лист като проверява: 
- бележките на контролните органи в пътния лист; 
- бележките на водача в пътния лист за престои на МПС по време на работа 
поради технически неизправности, както и за техния характер; 
- съответствието между показанията на километропоказателя и вписаните данни 
в пътния лист; 
- съответствието между наличното гориво в резервоара и вписаните данни в 
пътния лист; 
- документите за правоуправление на водача; 
- външния вид на МПС за евентуални щети от пътно-транспортно или друго 
произшествие; 
- часа на прибиране на МПС; 
- заявените от водача неизправности по автомобила. 
4. Води дневник за констатирани и заявени повреди от водачите на МПС. 
5. Води книга за резултатите от проверките, които извършва. 
6. В зависимост от заявката за неизправностите, извършената от него проверка 
на техническото състояние и пробега на автомобила, определя технологичния 
маршрут за поддържане на автомобила: гресиране, миене и почистване, 
диагностика, техническо обслужване, текущ ремонт или основен ремонт. 
7. Следи за техническото състояние, комплектността, правилната експлоатация и 
външния вид на превозните и транспортните средства.  
8. Удостоверява готовността и доброто психофизическо състояние на водачите 
на МПС, като при установена нередност спира от правоуправление водача на 
МПС 
9. Инструктира водачите по безопасността на движение и правилната 
експлоатация на автомобилите. 
10. Регистрира повредите при автопроизшествия и изяснява причините за тях. 
11. Упражнява контрол за качеството на техническото обслужване на МПС. 
12. Предава и приема МПС за обслужване и ремонт и контролира спазването на 
технологичните режими във всички фази на обслужването и ремонта. 
13. Закупува и доставя необходимите стоково-материални ценности за нуждите 
на общината само след извършен предварителен контрол от финансов 
контрольор; 
14 Организира снабдяването, съхраняването и отпускането на стоки и 
материали, инвентар, обзавеждане, работни облекла и лични предпазни 
средства и канцеларски материали;  
15 Води необходимата документация за постъпилите стоки и материали, 
инвентар, обзавеждане, работно облекло, канцеларски материали, както и  
информация за длъжностните лица, на които са предадени за ползване; 
16. Изучава нуждите от закупуване на стоки и материали, приема и оформя 
поръчки  и организира закупуването им след разрешение от кмета на общината; 
17. Отчита ежемесечно разхода на стоки и материали, които не са ДМА и тяхното 
изписване по потребители; 
18. Контролира качеството на доставените стоково-материални ценности, 
организира товаро - разтоварните и преносните работи и оформя 
съпровождащата документация до окончателното им предаване за ползване по 
отраслите на общината; 
19. Прави предложения за бракуване  и съхранява негодните и ненужни стоки и 
материали до тяхната продажба или ликвидация; 
20. При установяване на вреда на имущество, незабавно уведомява 
застрахователната компания, при която е застрахования актив; 



 

 

21. Ежемесечно проучва необходимостта от заявяване на канцеларски 
материали, като не допуска свръх нормативни запаси, а при липса и 
недостатъчна наличност ги доставя в срок от 24 часа; 
Ал. 11. Специалистите с изнесени работни места /с. Вълнари, с. Цани 
Гинчево, с. Ружица, с. Хърсово, с. Крива река, с. Църквица, с. Пет могили и 
с. Каравелово/ 
1. Водят деловодството в съответното кметство, като за целта попълват дневник 
ЕДСД и общия регистър по Закона за нотариусите и нотариалната дейност; 
2. Обслужва административно населението на съответното кметство;  
3. Следят и своевременно прилагат в работата си всички настъпили изменения в 
действащата нормативна уредба, касаеща пакета от услуги по ГРАО; 
4. Подготвят проекти на документи в областта на гражданско състояние и ги 
представят за подпис на длъжностното лице по гражданско състояние; 
5. Оказват съдействие на кмета на съответното кметство по извършването на 
регистрация на гражданското състояние на лицата, правилното оформяне и 
съхранение на регистрите в кметството; 
6. Оказват съдействие на кмета на съответното кметство при извършване на  
гражданските ритуали; 
7. Извършват своевременното и срочно изпълнение на услугите и подаване на 
обратна информация до заявителя; 
8. Подготвят проекти на писмени становища и писма до различни институции 
свързани с проблемите на съответното кметство;  
9. Участват във всички социални и общински мероприятия, които се провеждат на 
територията на съответното кметство  
10. Отзовават се на жалби и сигнали на граждани от съответното кметство, като 
при необходимост ги насочват към определена институция компетентна по 
проблема  
11. Участват при организационно-техническата подготовка на избори и на местни 
референдуми; 
12. Извършват инкасирането на местните приходи,  като своевременно отчитат 
събраните суми в касата на община Никола Козлево; 
13. Предоставят информация за услуги, извършвани от общината, включително 
Комплексно административно обслужване; 
14. Организират, координират, възлагат и проследява работата по поддръжка на 
зелени площи, паркове и пространства на работниците, назначени по програми и 
проекти; 
15. Водят отчетността на лицата, които трябва да положат обществено полезен 
труд на основание чл. 12, ал. 1. от ППЗСП;  
Ал. 12. По пропускателния режим в сградата на общината 
1. Организира пропускателния режим в сградата на общинска администрация; 
2. Ежедневно вписва в специален регистър на посещенията данни за 
посетителите в общинска администрация. 
 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА 

 
Чл. 31. Дейността на общинската администрация се осъществява от държавни 
служители и служители по трудово правоотношение. 
Чл. 32., ал. 1. Служителите в общинската администрация осъществяват своята 
дейност в съответствие със Закона за държавния служител, Кодекса на труда, 
подзаконовите нормативни актове и Правилника за вътрешния трудов ред; 
Чл. 33., ал. 1. Длъжностите в общинската администрация се заемат от лица с 
професионална квалификация, включваща задължителна минимална степен на 
завършено образование и професионален опит, определени със закон; 



 

 

Ал. 2. Секретарят на общината или упълномощен от него служител с ръководни 
функции може да определи и допълнителни изисквания с длъжностните 
характеристики. 
Чл. 34., ал. 1. Постъпването на държавна служба в общинската администрация 
става задължително след провеждане на конкурс; 
Ал. 2. Със заповед на кмета на общината могат да бъдат определени и 
длъжностите по трудово правоотношение, които се заемат след провеждане на 
конкурс. 
Чл. 35. Служители в общинската администрация изпълняват възложените им 
задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата, 
съобразно длъжностните им характеристики. 
Чл. 36., ал. 1. Ръководителите на административните звена 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. 
Ал. 2. При отсъствие, ръководителят на административното звено се замества от 
определено със заповед на кмета лице от състава на администрацията. 
Чл. 37. Служителите от общинската администрация са длъжни: 
1.  Да изпълняват задълженията си точно, добросъвестно и безпристрастно в 
съответствие със законите на страната; 
2. С ежедневната си работа да допринасят за издигане авторитета на общинската 
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, юридическите лица и общината; 
6. Да проявяват инициативност и творчество и да правят предложения пред кмета, 
заместник-кметовете и секретаря за по-ефективно управление на общината; 
7. Да повишават професионалната си квалификация и 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. 
Чл. 38. Служителите могат да правят изявление от името на общината само със 
съгласието на кмета на общината. 
Чл. 39. 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. 40. За изпълнение на своите задължения служителите имат право на 
възнаграждение по ред, определен в Кодекса на труда, Закона за държавния 
служител и подзаконовите нормативни актове. 



 

 

Чл. 41. Началото и края на работното време и почивките на служителите от 
общинската администрация се определя с Правилника за вътрешния трудов ред. 
Чл. 42., ал. 1. За принос при изпълнение на служебните си задължения 
служителите в общинската администрация имат право на отличия и награди; 
Ал. 2. Видовете отличия и награди, както и реда за получаването им се 
определят с Правилника за вътрешния трудов ред. 
Чл. 43. За нарушение на трудовата дисциплина служителите носят 
дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда или Закона за държавния 
служител. 
Чл. 44. 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. 45., ал. 1. В общинска администрация, съгласно чл. 29а от ЗМСМА, се 
назначава служител, които подпомага и осигурява работата на общинския съвет; 
Ал. 2. Заповедите за назначаване и освобождаване на служителите по ал. 1 се 
издават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския 
съвет; 
Ал. 3. Служителят по ал. 1 спазва всички изисквания за служител в общинска 
администрация; 
Ал. 4. Заповедите за награждаване, наказване, командироване и отпуск на 
служителите по ал. 1 се издават от кмета на общината съгласувано с 
председателя на общинския съвет. 
Чл. 46. Възлагането на задачи, свързани с организационно-техническото 
обслужване на общинския съвет и неговите комисии и контрола на дейността на 
служителите, назначени по чл. 29 а, от ЗМСМА, се извършва от председателя на 
общинския съвет. 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§ 1. Устройственият правилник на общинската администрация се издава на 

основание чл. 44, ал. 1, т. 17 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл. 11 от Закона за администрацията. 

§ 2. При необходимост Правилникът може да бъде изменян и допълван със 
заповед на кмета на община Никола Козлево. 

§ 3. Устройственият правилник на общинската администрация е утвърден 
със Заповед №  РД - 420 / 20.12.2019 год. на кмета на общината и влиза в сила 
считано от 23.12.2019 год. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


