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УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК 
 

НА 
ОБЩИНСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ - ЧЕЛОПЕЧ 

 
 
 
 

Глава първа 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 
 
Чл. 1. С този правилник се определят организацията на дейност и 
функционалните задължения на административните звена в общинската 
администрация на община Челопеч. 
Чл. 2. В състава на общината влиза 1 населено място. Община Челопеч е 
юридическо лице с право на собственост и самостоятелен общински бюджет. 
Административен център и седалище на община Челопеч е с. Челопеч. 
Чл.3. Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, 
подзаконовите нормативни актове, решенията на общинския съвет, подпомага 
кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява 
технически дейността му, 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. 
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Глава втора 
КМЕТ НА ОБЩИНА 

 
Раздел І 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 
  Чл.5.(1) Кметът на общината е едноличен орган на изпълнителната власт. 
    (2) Кметът на общината е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити 
по  бюджета на общината. 
    (3) Кметът упражнява общо ръководство и контрол на общинската 
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) Кметът на общината, може да упълномощава или възлага със 
заповед на секретаря на общината и други служители от общинската 
администрация свои правомощия като определя функциите им. 
    Чл.7. 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 ІІ 

ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА 
 
 
Чл.8. Кметът на общината: 
1.    Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината; 
2.    Внася за одобрение от общинския съвет структурата на общинската 
администрация; 
3.    Назначава и освобождава от длъжност ръководителите на звената на 
издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация и 
налага предвидените от закона дисциплинарни наказания; 
4.    Отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му 
издава писмени заповеди; 
5.    Организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския 
бюджет; 
6.    Организира изпълнението на дългосрочните програми; 
7.    Организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита 
пред него за това; 
8.    Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите; 
9.    Поддържа връзки с политически партии, обществени организации и 
движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в 
чужбина; 
10.    Организира и провежда действия по защита на населението при бедствия 
и  аварии; 
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11.     Възлага или разрешава изработването на Устройствени планове и техни 
изменения за територията на общината или части от нея, одобрява ги при 
условията и по реда на Закона за устройство на територията и организира 
изпълнението им; 
12.     Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и 
може да възлага тези функции с писмена заповед на определени служители, за 
поддържане на регистри за гражданското състояние; 
13.     Осигурява организационно-техническото обслужване на общински съвет; 
14.     Утвърждава Устройствения правилник на общинската администрация; 
15.     Осъществява правомощията си по придобиване, управление и 
разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински 
фирми по ред и условия, регламентирани в ЗОС; 
16.     Изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство; 
17.     Определя наименованието на длъжностите на държавните служители и 
разпределението им по групи и рангове, съгласно Класификатора на 
длъжностите в администрацията; 
18.     Присъжда рангове на държавните служители, съгласно чл. 74 от ЗДСл ; 
19.     Утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинска 
администрация; 
20.     Прави годишен отчет пред общинския съвет; 
21.    Организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и 
чужбина и с неправителствени организации; 
22.     Представлява общината пред физически и юридически лица; 
23.     Организира и контролира дейността на мобилизационната подготовка в 
общината и Гражданска защита. 
24.     Кметът на общината  осъществява  и други функции, определени със 
закон, подзаконов нормативен акт или с решение на общинския съвет. 
25.    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 
 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

Раздел І 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 
    Чл. 10. Общинската администрация извършва административни услуги при 
спазване на принципите на законност, бързина, достъпност и икономичност на 
производството по предоставянето на тези услуги и спазва изискванията за 
качествено и удобно за физическите и юридическите лица административно 
обслужване. 
 Чл.11.(1) Общинската администрация е обща и специализирана. 
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    (2) 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. 
    (3) Специализираната администрация подпомага и осигурява 
осъществяването на правомощията на органите на местната власт. 
    (4) Дирекциите 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. 12. 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 ОБЩИНА 

 
 
    Чл. 13. (1) Секретарят на общината се назначава и освобождава от кмета на 
общината. 
    (2) Секретарят на общината трябва да бъде лице с висше образование. 
    (3) Секретаря на общината се назначава по служебно правоотношение. 
    (4) 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. 14. (1) Секретарят на общината организира, координира и контролира 
функционирането на общинската администрация за точното спазване на 
нормативните актове. 
    (2) Секретарят на общината: 
    1. Организира дейността на общинската администрация; 
    2. Координира условията на работа на служителите на общината и 
организационно-техническото обзавеждане; 
    3. Координира деловодството, документооборота в общината 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 изготвянето и отговаря за публикуването на актовете на 
общината; 
    7. Отговаря за работата с жалбите и предложенията на гражданите; 
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    8. Подготвя и организира местните референдуми; 
    9. Координира атестирането на служителите в общинска администрация; 
    10. Координира и контролира изпълнението на задачите и действията, 
свързани с прилагането на Закона за администрацията, Закона за държавния 
служител, Административно – процесуален кодекс, ЗМСМА и подзаконовите 
нормативни актове, свързани с тяхното приложение. 
    11. Координира международното сътрудничество на общината, двустранните 
и многостранни проекти, в които тя участва; 
    12. Организира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата 
на администрацията; 
    13. Извършва нотариалната дейност на общината; 
    14. Координира дейността на културните институции, социалните дейности , 
осъществява мониторинг върху изготвянето на културния календар  на 
общината; 
    15. Член на екипа за провеждане на дейности по защита на личните данни, в 
съответствие с нормативните изисквания; 
16. Член на екипа за провеждане на дейности по обезпечаване на 
информационната сигурност; 
17.  Изпълнява функции по Закона за защита на класифицираната информация; 
18. Изпълнява други дейности, определени от нормативни актове; 
 
 
 

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР 
 
Чл. 15 . Финансовият контрольор на общината : 

1. Осъществява предварителния финансов контрол в общината за 
законосъобразност на:  

 решенията/действията, свързани с разпореждане с активи и 
средства (включително поемането на задължения и извършване 
на разходи);  

 решенията/действията, свързани с управление и стопанисване на 
имуществото (включително отдаване под наем с цел получаване 
на приходи);  

 други решения, от които се пораждат права, респ.задължения за 
общината и/или нейните служители; 

2. Осъществява проверки за прилагане на системата на двойния подпис; 
3. Участва в изграждане и въвеждане на системи за финансово управление 
и контрол по отношение на средствата, получени от републиканския или 
общинския бюджет, както и средства по програми на ЕС; 
4. Разработва указания за изграждане и функциониране на системите за 
финансово управление и контрол във всички разпоредители със средства 
от по-ниска степен; 
5. Развива и адаптира системите за финансово управление и контрол 
съобразно специфичните цели и особености на общината; 
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6. Актуализира системите за финансово управление и контрол при промяна в 
нормативната уредба, промяна в структурата на общината както и в отговор на 
установени грешки, слабости или пропуски в нея; 
7.    Разработва, актуализира и представя на ръководителя за утвърждаване на 
наръчник с разписани процедури, осигуряващи функциониране на системите за 
финансово управление и контрол; 
8.    Подготвя вътрешни актове, с които се въвеждат и актуализират системите 
за финансово управление и контрол; 
9. Оказва методическа помощ за прилагане на системите за финансово 
управление и контрол, включително при промяна в нормативната уредба; 
10.    Участва в идентифициране и управление на рисковете, които могат да 
попречат за постигане на целите, чрез въвеждане на контролни механизми, 
които ще минимизират последиците от тях; 
11.    Изисква и проверява всички документи и приложенията към тях, по силата 
на които се поема задължение или се извършва разход; 
12.    Може да осъществява и проверки на място; 
13.    Организира съставянето на досиета за задължения и разход на стойности 
на определени суми, съгласно утвърдения наръчник на системите за 
финансово управление и контрол; 
14.    При отказ да одобри задължението/разхода, посочва причините за отказа 
в мотивирано писмено становище; 
15.    Изпълнява функции по Закона за защита на класифицираната 
информация; 
16.    Изпълнява и други дейности, определени от нормативни актове и 
заповеди на кмета на общината; 
 
 

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ „ТРАНСПОРТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И  
ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА“ 

 
Чл.16.  Служителят е пряко подчинен на Кмета на общината и е назначен на 
щат в Отбранително мобилизационна дейност. Той: 
 
1.    Разработва плана за привеждане на общината от мирно във военно 
положение  и провежда мероприятия по подготовка за работа във военно 
време; 
2.    Разработва военновременния план на общината и го актуализира 
периодично, в съответствие с методологията за военновременно планиране; 
3.    Координира и контролира изпълнението на задачите по подготовка за 
работа във военно време; 
4.    Поддържа пунктовете за военновременно управление на общината в 
техническа изправност; 
5.    Организира подготовката на ръководния състав за привеждане на 
общината от мирно във военно време; 
6.    Организира денонощно оперативното дежурство за поддържане 
готовността на общината за оповестяване при привеждане на страната от 
мирно във военно положение и при стихийни бедствия и аварии; 
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7.    Информира периодично и при поискване Министерство на отбраната за 
изпълнението на задачите по подготовка на общината за работа във военно 
време; 
8.    Изпълнява и други задачи, възложени от кмета на общината,свързани с 
подготовката на работа във военно време; 
9.    Организира и осъществява контрол за изпълнението на военновременни 
задачи; 
10.    Планира, организира и осъществява общинското участие в учение по 
отбранително-мобилизационната подготовка; 
11.    Контролира изпълнението на нормативните актове по формиране, 
съхранение и обновление на военновременните запаси; 
12.    Изпълнява функции по Закона за защита на класифицираната 
информация; 
13. Извършва мероприятия, свързани със защитата на населението и 
информирането му за начина на поведение и действие при възникване на 
земетресения, наводнения, снегонавявания, радиационни облъчвания, масови 
горски и полски пожари, бактериологични и биологични заразявания и 
тероризъм; 
14. Взема предпазни мерки за недопускането на БАК, като за целта извършва 
контролни проверки, съвместно с представители на Гражданска защита, 
РИОСВ, “Напоителни системи”, РЗИ, РПУ и  др. компетентни институции на  
реки, язовири, диги и др. Дава предписания за отстраняване на нарушенията; 
15. Оповестява населението при възникване на БАК. Организира неотложно 
спасителни и възстановителни работи. Участва в предотвратяването на даден 
вид бедствие; 
16. Съхранява и раздава личните средства за защита. 
17. Организира транспортната схема и  обслужване на служителите на община 
Челопеч със служебни  превозни средства. 
18. Изпълнява задължения на Секретар на местната комисия за БППМН,  
привежда в изпълнение Закона за БППМН и дейността  по предотвратяването и 
борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и 
по осигуряването на нормалното им развитие и възпитание на територията на 
Общината, със следните  области на дейност: 
1. Секретарят организира и координира цялостната дейност на МКБППМН. 
2. Отговаря за организирането на социално-превантивната и възпитателна 
дейност на територията на общината. Инициира създаването, ръководи и 
контролира работата на помощни органи на МКБППМН – центрове за 
превенция, консултативни кабинети и други. 
3. Съвместно със социалните работници от дирекция “Социално подпомагане”и 
органите на образованието издирва малолетните и непълнолетните, които се 
нуждаят от помощ, извършили или противообществени прояви, системно 
бягащи, непосещаващи и отпаднали от училище, и особено безнадзорни, 
скитащи, просещи, малтретирани, проституиращи и др. Проучва специфичните 
им проблеми и взема мерки за тяхната социална защита и развитие. 
4. Работи с институции, по проблемите на децата в риск. 
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5. Координира  дейността на държавните органи и юридическите лица с 
нестопанска цел във връзка с борбата срещу противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните. 
6. Осъществява взаимодействие с училищните комисии за превенция на 
противообществените прояви за учениците, методически  ги подпомага и 
контролира тяхната дейност. 
7. Съдейства  на малолетните и непълнолетните, излезли от специализираните 
заведения, за уреждане на основните им битови, трудови и социални 
проблеми, и за интегрирането им в обществото. 
8.  Подготвя и организира разглеждането на възпитателните дела на 
малолетните и непълнолетните, както и поведението на техните родители. 
- предлага на председателя на МК състави по чл. 11, ал. 2 от ЗБПММН; 
- участва в тричленни състави за разглеждане възпитателни дела на 
малолетни и непълнолетни и поведението на нехайни родители; 
- упражнява контрол по изпълнението на възпитателните мерки и мерките по 
чл. 15 ЗБППМН; 
- осъществява необходимите контакти със съда в случаите, когато се обжалват 
наложени възпитателни мерки по чл. 13 и чл. 15 от ЗБППМН; 
- подготвя, контролира и съхранява документацията по възпитателните дела и 
мерките по отношение на родителите по чл. 13 и 15 от ЗБППМН. 
9. Ръководи и контролира дейността на обществените възпитатели.  
 
19. Координира действията по опазване на обществения ред в общината; 
 
 
 
 

Раздел ІІІ 
СТРУКТУРНИ  ЗВЕНА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
 
 
Чл. 17. Съгласно чл. 4 от Закона за администрацията, администрацията е 
организирана в дирекции. Структурата на общинска администрация е 
утвърдена  от  общински съвет Челопеч, с Решение № 52 от  проведено 
заседание на 18.03.2016 година Общинска администрация Челопеч се състои 
от Обща и Специализирана администрация обособени в две дирекции: 
- дирекция “Административна”; 
- дирекция “Специализирана„; 
     
Чл. 18. Общата администрация се състои от дирекция “Административна“ 
(1) Дирекцията включва:  

 
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ: „АДМИНИСТРАТИВНА” 

 
Чл. 19.  Директор на дирекция „Административна“ изпълнява и функциите на 
главен счетоводител на община Челопеч. Той има на пряко подчинение  - 7 
служители, работещи в дирекцията на 6.5 щата и извършва следните дейности: 

http://www.chelopech.org/
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1. Съгласува длъжностните характеристики на служителите в дирекцията. 
Оценява изпълнението на задълженията на служителите в дирекцията. 
2.    Организира, ръководи, контролира, координира, отчита и носи отговорност 
за дейността на дирекцията. 
3.    Осъществява взаимодействие и оказва съдействие на останалите 
структурни звена, съобразно своята компетентност. 
4.    Извършва разпределение на постъпилите в дирекцията материали, 
подписва и съгласува подготвените от служителите на дирекцията документи, 
отговори, становища и др. 
5.    Организира, ръководи и контролира финансово-счетоводната дейност. 
6.     Като Главен счетоводител на община Челопеч поставя втори подпис върху 
всички договори. 
7. Изготвя инвентаризационен план и координира провеждането на 
инвентаризациите. 
8. 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; 
9. Участва в групата по провеждане на действия за обезпечаване на 
информационната сигурност; 
10. Изготвя годишен финансово-счетоводен отчет и приложенията към него, 
съгласно чл. 23 – 32 от Закона за счетоводството и Примерните национални 
счетоводни стандарти; 
11. Координира обработването и съхранението на счетоводната информация, в 
съответствие с нормативните изисквания; 
12. Подготвя отчетите за касовото изпълнение на бюджета по образец на 
Министерството на финансите, в частта му за плана и натуралните показатели; 
13. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с областта на 
дейност; 
 
 

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА“ 
 
Чл. 20. Осъществява: 
1. Подготвяне и актуализиране на  проектите за щатно разписание на 
длъжностите в общинска администрация, съгласно действащото 
законодателство; 
2.    Организира и разработва длъжностно и поименно разписание за заплатите 
на служителите от общинска администрация, общински дейности и звена и ги 
съгласува със Секретаря на Общината, който ги внася за одобрение от кмета 
на общината; 
3.    Организира разработването на длъжностните характеристики на 
служителите от общинска администрация, на общинските дейности и звена, 
както и тяхното актуализиране, съгласувано със Секретаря на общината; 
4.    Изготвя разписанията по длъжности, съгласувано със Секретаря на 
общината и ги предлага за одобрение от кмета на общината; 
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5.  Оформя документите при сключване и промяна на трудовото 
правоотношение, на допълнителна трудова заетост, в съответствие с 
трудовото законодателство, инструкциите и вътрешните правила на общината. 
Води личните досиета на служителите от общинска администрация и издава 
документи и удостоверения, свързани с тях, в съответствие с нормативните 
изисквания за защита на личните данни; 
6. Изпълнява и функциите на ТРЗ; 
7. Реализира дейностите по осигуряване на безопастност на труда; 
8. Член на екипа за реализиране на дейности по прилагане на нормативните 
изисквания за защита на личните данни; 
9. Води регистър на гражданските договори; 
10. Изготвя предложения до ОбС Челопеч при възникнала необходимост в 
областта на дейност на длъжността; 
 
 
 

ИНСПЕКТОР МЕСТНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ТЪРГОВИЯ“ 
 
Чл.21. Реализира: 

1. прием и обработване на данъчни  декларации по ЗМДТ; 
2. определя размера на данъчните задължения и  такса битови отпадъци; 
3. приема и издава документи, в съответствие със спецификата на 

длъжността и нормативните изисквания за защита на личните данни; 
4. изготвя отговори по постъпили запитвания от ЧСИ, ДСИ, съдилища, 

прокуратура, НАП и др. институции; 
5.  определя задължения за местни данъци и такси за минало време и 

начислява лихви за просрочие, като изготвя протоколи за тези си 
действия; 

6. при осъществяване на своите правомощия, може да изисква от ДЗЛ 
допълнителни данни за облагаемия имот, да сверява данните от 
декларацията със счетоводните книги, планове, скици, и документи, 
възоснова на които имотът се притежава или се ползва; 

7. издължава безкасовите плащания; 
8.  поддържа актуална сметка на данъчнозадължените лица, като 

ежедневно приключва и отчита сумите платени в брой на касата; 
9.  изготвя предложения до Общински съвет за промени в Наредбата за 

определяне на местните данъци и Наредбата за администриране и 
определяне на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Челопеч; 

10.  организира изготвянето и изпращането на съобщения на задължените 
лица за дължимите данъци за недвижими имоти и такса битови 
отпадъци; 

11.  съдейства за подготовката на план-сметката за приходите от такса 
битови отпадъци и разходите по дейности при определяне размера на 
такса битови отпадъци; 

12. Член на екипа за реализиране на дейности по прилагане на 
нормативните изисквания за защита на личните данни; 
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ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ „ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ, 
БЮДЖЕТ“ 

 
Чл.22. Извършва: 
1.  осчетоводяване на приходите и разходите на общинския бюджет; 
2. Изготвя заявките за необходими средства на общината; 
3.Проверява рекапитулациите на заплатите, както реализира и подготовка на  
платежни документи за осигуровки върху заплатите на работниците и 
служителите; 
4.Води отчетност на всички дълготрайни активи чрез проверки и 
инвентаризации в изпълнение на чл. 21 и 22 от Закона за счетоводството; 
5. Организира съхранението на счетоводната информация и ползването й 
съгласно чл. 42 – 45 от Закона за счетоводството; 
6.    Съдейства при разработването, приемането и актуализацията на бюджета 
на общината по пълна бюджетна класификация; 
7.    Съдейства за бюджетна прогноза за следващи периоди; 
8.    Оказва методична помощ по разработването и изпълнението на бюджета 
на всички бюджетни дейности; 
9.    Изготвя проекта за инвестиционната програма на общината и отчетите за 
нейното изпълнение; 
10.    Осъществява оперативно ръководство за своевременно финансиране на 
разходите по всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в 
сферата на образование, култура; 
 
 
 

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ „ДОМАКИН“ 
 

Чл. 23. Ст. Специалист „Домакин“: 
- Организира материално-техническото снабдяване на общината. 
- Извършва и други дейности , възложени от Кмета. 
- Организира отчетността на дълготрайните активи на община Челопеч; 

 
 
СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКО И АДМИНИСТРАТИВНО 

ОБСЛУЖВАНЕ  НА ОБС ЧЕЛОПЕЧ“ 
 
 
Чл.24. Специалист „Организационно-техническо и административно 
обслужване на ОбС Челопеч“ се назначава и освобождава от Кмета на община 
Челопеч по писмено предложение на Председателя на ОбС Челопеч; 
Чл.25. Председателят на ОбС Челопеч утвърждава длъжностната 
характеристика на Специалист „Организационно-техническо и административно 
обслужване на ОбС Челопеч“, ръководи, контролира дейността и оценява 
работата на служителя; 
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Чл.26. Функциите на Специалист „Организационно-техническо и 
административно обслужване на ОбС Челопеч“ се определят в Правилника по 
чл.21, ал.3 от ЗМСМА: 
1. Подпомага дейността на Председателя на ОбС при осъществяване на 
правомощията му по подготовка, свикване и провеждане на заседания на ОбС 
и постоянните му комисии; 
 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛ 
 

Чл.27. Осъществява определените дейности и техническо подпомагане; 
 
 
 
 
 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

Чл. 28. Специализираната администрация е организирана в една дирекция: 
Дирекция “ Специализирана”. Тя се състои от 12,5 щатни бройки. 
 

 
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ” 

 
Чл. 29. Директорът на дирекция “Специализирана администрация”: 
1.Организира, ръководи, контролира, координира, отчита и носи отговорност за 
дейността на дирекцията. 
2.Осъществява взаимодействие с останалите структурни звена и им оказва 
съдействие в изпълнение на служебните им задължения, съобразно своята 
компетентност. 
3.Извършва разпределение на постъпилите в дирекцията материали, подписва 
и съгласува подготвените от служителите на дирекцията документи, отговори, 
становища и др. 
4.Съгласува длъжностните характеристики на служителите в дирекцията. 
5.    Изготвя предложения за разработване на проекти и програми за 
икономическо развитие на общината и участва в тяхното разработване и 
реализиране и др.; 
6.    Участва в разработването на документацията за обществени поръчки; 
7. Участва при съставянето, изменението и прекратяването на договори, води 
Регистър на договорите с юридически лица; 
8. Съдейства за повишаване ефективността от стопанската и друга дейност в 
Общината; 
9.    Участва във всички конкурси и търгове, провеждани от общината и в 
комисиите по процедури за обществени поръчки; 
10. Подготвя необходимите документи, свързани с обществените поръчки на 
общината по ЗОП. 
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11. Член на екипа за реализиране на дейности по прилагане на нормативните 
изисквания за защита на личните данни. 
 
 

 
 

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ 
 

Чл.30. (1) Главният архитект на общината се назначава и освобождава от кмета 
на общината. 
    (2) Главният архитект на общината е лице с висше образование назначено на  
трудов договор. 
    (3) Главният архитект отговаря за устройството на територията на община 
Челопеч, като провежда ефективно общинската политика и стратегия в 
областта на общественото строителство и стратегията в областта на 
устройството на територията при стриктното спазване на ЗУТ и другите закони 
в страната. 
    (4) Главният архитект на общината: 
    1. Ръководи архитектурно-художественото оформление, комплексното и 
хармонично изграждане на жизнената среда, съхранение на архитектурно-
историческото и културно наследство и опазване на сградния фонд, синтеза на 
архитектурата и другите изкуства. 
    2. Осъществява функции по ръководство, координиране и контролиране на 
дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на 
територията на общината, координиране и контролиране на дейността на 
звеното, създадено в съответната администрация за изпълнение на функциите 
и задачите по устройството на територията, и издава административни актове 
съобразно правомощията му, предоставени от Закона за устройство на 
територията. 
3. Ръководи Експертния съвет по устройство на територията в община Челопеч 
и привежда в изпълнение решенията му. 
4. Подготвя технически задания за изготвяне на ПУП, в общината или на части 
от тях. 
    5. Отговаря за процедирането на приети ПУП и др. 
6. Разработва и контролира изпълнението на общинските нормативни актове, 
съгласно  ЗУТ. 
    7. Издава разрешения за строеж. 
8. Произнася се по законността и издава актове за узаконяване на незаконни 
строежи. 
           9. Изготвя и одобрява устройствени схеми и планове и техните 
изменения. 
    10. Одобрява схема за разполагане на преместваеми съоръжения, в 
съответствие със ЗУТ. 
    11. Одобрява инвестиционни проекти и комплексни проекти. 
    12. Издава скици (визи) за проучване и проектиране. 
    13 Издава удостоверения за въвеждане в експлоатация на обекти от ІV и V 
категория. 
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    14. Участва в комисии по определяне на терени, трасета и приемателни 
комисии за обекти. 
   
 
 

 
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ „ЕКОЛОГИЯ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО“ 

 
Чл.31. Мл. Експерт „екология, селско и горско стопанство“: 

- участва в изготвянето на програми, стратегии и планове за устойчиво 
развитие по отношение на околната среда; 

- участва в разработването, провеждането и контрола на мероприятията, 
касаещи опазването и възстановяването на природата и екологичната 
политика на територията на общината; 

- участва в оформянето и подсигуряването на финансовата обезпеченост 
на екологичните общински мероприятия и обекти; 

- координира дейността на общинската администрация в областта на 
екологията с РИОСВ, РЗИ,  както и с  неправителствените екологични и 
природозащитни организации и движения; 

- контролира екологичното състояние на общината; 
- въвежда и ръководи ефективна система за управление на отпадъците, 

чрез    интегриран мениджмънт; 
- организира и контролира спазването на нормативните документи 

свързани с опазването на декоративната, горската растителност и тази в 
земеделските земи; 

- упражнява редовен контрол по опазване на чистотата и зелените площи, 
стопанисване на зелените площи от граждани, физически и юридически 
лица; 

- изготвя и реализира програма за решаване на проблемите, свързани с 
бездомните кучета и безстопанствени животни на територията на 
общината; 

- разяснява, предупреждава и осведомява широката общественост по 
отношение на всички дейности, намерения и последствия, спрямо 
компонентите на околната среда и проблемите, свързани с тях, чрез 
всички средства за масова информация; 

- участва в комисии по молби на граждани за оценка на нанесени щети в 
ползваните от тях или тяхна собственост земеделски земи; 

- работи в комисии с оглед, преценка и бракуване на трайни насаждения 
по молба на селскостопански производители; 

- дава разрешения за отсичане на сухи дървета и кастрене на клони; 
- изготвя съобщения за предстоящи растително-защитни мероприятия, 

указание и уведомяване за промяна в списъка на забранените пестициди 
установяване и отчитане залежалите и негодни препарати по растителна 
защита; 

- следи за спазване на нормативните актове на общината, свързани с 
домашните животни. 
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- отговаря за дейността на ПСПВ, обект за безстопанствени животни, 
ярмомелка, фуражомелка и др. обекти в областта на дейност. 

- извършва и други дейности, възложени от Кмета на общината. 
 

 
 
 

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, КАДАСТЪР И 
РЕГУЛАЦИЯ“ 

 
Чл.32. Мл. Експерт „ Устройство на територията, кадастър и регулация“ 
извършва следните дейности: 
-    организира изработването на нови специализирани кадастрални карти, 
регулационни планове и планове на подземната инфраструктура и 
съгласуването им с инстанциите; 
-    извършва текущо попълване и промени на действащите кадастрални и 
регулационни планове и разписни книги, до изработване на кадастър и имотен 
регистър; 
-    изготвя и придвижва преписките по допълване на кадастралните планове и 
по частично изменение на регулационните планове; 
-    организира обявяването на кадастрални, регулационни планове; 
-    нанася промени в разписните книги към наличните кадастрални планове при 
предоставяне на документи за собственост; 
-    координира цялостната кадастрална окомплектовка на документацията на 
общината при взаимодействие със службите на Агенция по кадастъра; 
-    съхранява всички налични кадастрални и регулационни планове и техните 
изменения в техническия архив; 
-    участва в приемателните комисии за приемане на геодезическите видове 
работи; 
-    проучва и предлага решение по постъпилите молби и жалби относно 
кадастралните и регулационни планове; 
-    окомплектова и изпраща преписки до съда; 
-    издава скици, справки и удостоверения за идентичност, за случаите, 
предвидени в закон или друг нормативен акт; 
-    подготвя документи за прокарване на временни пътища и право на 
преминаване през чужди имоти; 
-    извършва проверка за установяване на съответствието на строежа с 
издадените строителни книжа и затова, че ПУП е приложен по отношение на 
застрояването за строежа и контролира изпълнението им; 
-     уточнява и определя административните адреси, съгласувано със служител  
“ГРАО”; 
- подготвя друга информация в рамките на своята компетентност по Закона за 
кадастъра и имотния регистър и я изпраща до службите по вписвания и 
кадастъра. 
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ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛЕН 
КОНТРОЛ“ 

 
Чл. 33. Гл. специалист „Устройство на територията и строителен контрол“: 

- съхранява протоколите за откриване на строителна площадка; 
-  осъществява контрол в строителство съгласно изискванията на  ЗУТ; 
-  упражнява контрол за спазване и прилагане на общите и подробните 

устройствени планове, одобрени проекти и строителни книжа; 
- извършва контрол за недопускане на незаконно строителство, като 

съставя и връчва актове на нарушителите; 
- съставя констативни протоколи и подготвя заповеди на кмета за 

премахване на неподходящи по вид и местонахождение второстепенни, 
стопански и временни постройки, павилиони; 

- извършва технически проучвания и проверки по молби и сигнали на 
гражданите и отговаря на същите; 

- издава удостоверения в рамките на своята компетентност; 
- участвува в приемателни комисии, назначени от Дирекция за национален 

и строителен контрол (ДНСК) и в комисии, свързани с дейността на 
общината. 

 
 
 
 

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ „ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО“ 
 

Чл.34. Гл. специалист „Инфраструктура и благоустройство“: 
- изготвя и изпълнява задания на проекти за озеленяване; 
- отговаря за дейностите по благоустройство и подобряване на 

инфраструктурата в населеното място; 
- Осъществява контрол върху дейността на работниците в дейност 

Благоустройство, Озеленяване, Чистота; 
- Дава предложения за подобряване на дейността; 
- Отговаря за снегопочистване, осветление, използване на механизирана 

техника на територията на общината; 
 
 

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“ 
 
 
Чл.35. Главен специалист „Общинска собственост“: 
1.    издирва, проучва и комплектова документите, доказващи собствеността на 
общината и съставяне на актове за общинска собственост; 
2.    проучва, комплектова и подготвя преписки за деактуване на имоти 
държавна собственост; 
3.    подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти-
държавна собственост; 
4.    издирва и съставя актове за незаети общински имоти; 
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5.    подготвя отписването на имотите, неправилно актувани като общинска 
собственост, като и тези, основанието на които е отпаднало; 
6.    поддържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и 
спомагателни регистри за имотите общинска собственост; 
8.    изготвя проекти на решения на общинския съвет за разпоредителни 
действия с имоти частна общинска собственост и след приемането им ги 
изпълнява; 
9.      участва в процедурите, предвидени в Закона за устройство на 
територията, касаещи имотите общинска собственост; 
10.    извършва контрол по стопанисване на общински имоти, извършва огледи 
и изготвя констативни протоколи за състоянието им; 
11.    изготвя и организира изпълнението на заповеди за изземване на 
общински имоти; 
12.    изготвя справки и издава удостоверения по молби на физически и 
юридически лица за собствеността и ползването на имотите; заверява молби-
декларации по обстоятелствени проверки; 
13.    участва в организирането и провеждането на търгове и конкурси при 
разпореждане на обекти общинска собственост; 
14.    следи за състоянието на общинските имоти и прави предложения за 
осигуряване на бюджетни средства за ремонта и поддръжката им; 
15. подготвя преписки за промяна предназначението на общински земеделски 
земи, съгласно Закона за опазване на земеделските земи. 
 

 
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И  

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ“ 
 

Чл. 36.  Главен специалист „Административно обслужване и гражданска 
регистрация“: 
-    осъществява деловодната дейност на администрацията; 
-    приема и регистрира входящата кореспонденция като я предава за 
изпълнение на звената в администрацията;  
- работи с оперативна програма „Архимед”. 
-    предава на физическите и юридическите лица изготвените по тяхно искане 
документи; 
-    следи за спазване на сроковете за изпълнение на преписките и докладва на 
секретаря и кмета на общината при просрочия; 
- осъществява методическо съдействие на Центъра за административно 
обслужване на гражданите; 
- извършва тъжните и весели ритуали на общината и всички дейности свързани 
с тях , и издава съответните документи за тях. Отговаря за Гробищен парк; 
- съставя Наказателните постановления; 
- координира процеса по сигурността на информацията; 
- член на екипа за реализиране на дейности по прилагане на нормативните 
изисквания за защита на личните данни; 
- участва в групата по обезпечаване на информационната сигурност в община 
Челопеч; 
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ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ 
 

Чл. 37. Изпълнява: 
- реализира задачите на администрацията в провеждането националната 

политика по етнически и демографски въпроси. 
- съдейства за интеграцията на малцинствените общности и за решаване 

на техните социално- икономически проблеми. 
- извършва проучване и анализ на общественото мнение и разработва 

доклади, проекти, програми и прогнози свързани с етнически и 
демографски въпроси, младежки дейности; 

- на базата на национални и европейски изисквания работи за успешното 
интегриране на малцинствените групи в гражданското общество; 

- участва в комисии, разглеждащи образователни, здравни, социални, 
културни, спортни и младежки проблеми; 

- води регистъра за вероизповеданията; 
- подготвя и организира изпълнението на общинската програма за 

предоставяне на социални услуги на гражданите; 
- организира дейността на клубовете на пенсионера и инвалида, други 

местни дейности по социалните грижи; 
- търси възможности за организиране на специализирани заведения за 

социални услуги и за рехабилитация и социална интеграция на хората с 
увреждания съвместно с териториалните органи на МТСП; 

- провеждат общинската здравна политика на територията на общината; 
- разработват общинска здравна програма, включително и по ресурсното  

осигуряване на здравните дейности; 
- организират детското и ученическо здравеопазване на територията на 

общината; 
- съвместно с регионалните структури на Министерство на 

здравеопазването и Районните здравноосигурителни каси (РЗОК) дава 
предложения за разработване и актуализиране на здравната карта на 
общината; 

-  защитава интересите на гражданите пред държавните и регионални 
институции, отговарящи за здравеопазването; 

- осъществяват връзки с други институции, имащи отношение към 
решаване проблемите на общинското здравеопазване; 

- участва в комисии, разглеждащи здравни и социални проблеми в 
общината; 

 
 
 
 
 
СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ОБРАЗОВАНИЕ, 

ПРОЕКТИ И КАНЦЕЛАРИЯ“ 
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Чл. 38.  Ст. Специалист „ Връзки с обществеността , образование, проекти и 
канцелария“: 

- Предоставя актуална и точна информация на обществеността за 
дейността на община Челопеч, използвайки различни комуникационни 
канали; 

- Координира образователните процеси в детските заведения и основно 
училище в общината; 

- Осъществява организационното и техническото обслужване на Кмета; 
- Участва в издирването на програми на Европейския съюз и други, по 

които общината може да участва с проекти; 
- Прави предложения пред Кмета за участие в различни програми с 

проекти от общината. 
- Участват активно в разработването и защитата на проекти по донорски 

програми; 
- Изпълнява и други задачи възложени от Кмета на общината; 
- Следи  за стриктното изпълнение на спечелените проекти; 
- Участва при разработването на целите и задачите за развитие на 

общината; 
- Предлага идеи за стопанското развитие на общината; 
- Отговаря за посрещането на делегации и гости в Общината и организира 

настаняването и престоя им; 
- Организира всички дейности свързани с развитието на младежта в 

общината, участва в Комисиите за детето, пробационния съвет и 
др.свързани в младото поколение; 

- Организира изпълнението на общинската програма за закрила на детето, 
съвместно с Дирекцията за социално подпомагане; 

 
 

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ „КУЛТУРА, СПОРТ, ТУРИЗЪМ“ 
 
Чл. 39. Ст. Специалист „Култура, спорт и туризъм“ 

- Изготвя план-сметки и ги предлага за утвърждаване във връзка с 
културните мероприятия; 

-   Упражнява организационно, методическа координираща и контролна 
функция по отношение на читалище; 

- Участва в разпределението на субсидиите на читалище и контролира 
относно изразходването на бюджетните средства; 

- организира разработването и изпълнението на програми и проекти, 
отразяващи общинската политика в областта на културата , спорта и 
туризма; 

- подпомага туристическо дружество при изготвянето на бизнес-
програмите им, осъществява контрол по изпълнението на дългосрочните 
и краткосрочни бизнес-програми; 

-   Провежда творчески срещи с културни дейци; 
- Отговаря за поддържане на връзките с побратимени градове, както и 

прави предложение за създаване на нови такива; 
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- Планира, организира и ръководи изпълнението на Културната програма и 
Спортния календар на общината; 

- Разработва и предлага за одобрение на Секретаря  на Общината  
сценарии за културните мероприятия в Общината; 

- Съдейства на Читалище и самодейните състави за организиране на 
културните им изяви; 

-  Участва в разработването на проекти по Програми на Европейския съюз 
в областта на културата, туризма и спорта; 

- Участва в изготвянето на общинска програма за развитие и насърчаване 
на физическото възпитание, младежта, спорта и социалния туризъм; 

- Отговаря за дейността на хижа „Мургана“ , Парк „Корминеш и СК 
„Хармония“. 

 
 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛ „КУРИЕР – ЧИСТАЧ“ 
 

Чл. 40. Изпълнител „Куриер-чистач“: 
- Осигурява разпространение на съобщения по информационните табла; 
- Осъществява хигиенизирането на административната сграда; 
- Изпълнява и други възложени задачи; 

 
 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА 
 
 
    Чл. 41. Дейността на общинската администрация се осъществява от 
държавни служители и служители по трудово правоотношение. 
    Чл. 42. Длъжностното разписание се утвърждава от кмета на общината. 
    Чл. 43. (1) Служителите в общинска 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 работата в общинска администрация  Челопеч се 
утвърждават от кмета  и секретаря на общината. 
    Чл. 44. (1) Длъжностите в общинска администрация се заемат от лица с 
професионална квалификация, включваща задължителна минимална степен на 
завършено образование и професионален опит, определени в съответствие с 
изискванията на Класификатора за длъжностите в администрацията. 
    (2) Кметът на общината или упълномощен от него служител с ръководни 
функции може да определи и допълнителни изисквания с длъжностните 
характеристики. 
    Чл. 45. (1) Постъпването на държавна служба в общинска администрация  
става задължително при спазване на нормативните изисквания. 
    (2) Със заповед на кмета на общината могат да бъдат определени и 
длъжностите по трудово правоотношение, които се заемат след провеждане на 
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конкурс. 
    Чл. 46. Служителите в общинска администрация изпълняват възложените им 
 задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата, 
съобразно длъжностните им характеристики. 
    Чл. 47. (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. 
    (2) При отсъствие, ръководителя на административното звено се замества от 
определено със заповед на кмета лице от състава на администрацията. 
    Чл. 48. Служителите от общинска 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 въведената 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. 
    6. Да проявят инициативност и творчество и да правят предложения пред 
кмета  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, с нормативните 
изисквания; 
    10. Да ползват рационално и целесъобразно 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. 49. Служителите могат да правят изявление от името на общината само 
със съгласието на кмета на общината. 
    Чл. 50. 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. 
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    Чл. 51. 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. 52. (1) Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа 
седмично при 5 дневна работна седмица. 
    (2) Началото и края на работното време и почивките на служителите от 
общинската администрация се определя с Вътрешния трудов ред на Общинска 
администрация Челопеч. 
    Чл. 53. (1) За принос при изпълнение на служебните си задължения 
служителите в общинската администрация имат право на отличия и награди. 
    (2) Видовете отличия и награди, както и реда за получаването им се 
определят с Вътрешни правила. 
    (3) Награждаването на служителите от общинската администрация се 
извършва със заповед на кмета на общината.  
    Чл. 54. За нарушение на трудовата дисциплина служителите носят 
дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда или Закона за държавния 
служител. 
    Чл. 55. 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. 56. (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 общинския съвет. 
    Чл. 57. 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. 
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
§1. Устройственият правилник на общинската администрация се издава на 
основание чл.44, ал.1,т.16 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл.11 от Закона за администрацията. 
§2. Устройственият правилник на общинската администрация е утвърден със 
заповед № 4А/05.01.2004г. на кмета на общината. (и влиза в сила от датата на 
заповедта) 
§3. (нов-№104/30.06.2006) Устройственият правилник на общинската 
администрация е актуализиран  със заповед №100/06.08.2004г.; 
№81/20.07.2005г. ; № 104/30,06,2006 г. на кмета на общината. (и влиза в сила 
от датата на заповедта). 
§4. (нов-№155А/27.06.2008) Устройственият правилник на общинската 
администрация е актуализиран със заповед №155А/27.06.2008г. на кмета на 
общината (и влиза в сила от датата на заповедта) 
§5. (нов-№161/29.06.2009) Устройственият правилник на общинската 
администрация е актуализиран със Заповед №161/29.06.2009 г. на кмета на 
общината (и влиза в сила от датата на заповедта) 
§6. (нов-№370/28.12.2011)   Устройственият правилник на общинската 
администрация е актуализиран със Заповед № 370/28.12.2011 г. на кмета на 
общината (и влиза в сила от датата на заповедта) 
§7.  (нов - №220А /03.07.2012)  Устройственият правилник на общинската 
администрация е актуализиран със Заповед № 220А /03.07.2012 г. на кмета на 
общината (и влиза в сила от датата на заповедта) 
§8.   (нов - №З-67/28.02.2018г.)  Устройственият правилник на общинската 
администрация е актуализиран със Заповед №З-67/28.02.2018 г. на кмета на 
общината (и влиза в сила от датата на заповедта) 
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