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ОБЩИНА             САМУИЛ 

   
 

 

Утвърджавам: /П/ 

                                                          д-р Бейтула Сали / кмет/ 

  

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

ЗА 

УСТРОЙСТВОТО  И  ДЕЙНОСТТА  НА  ОБЩИНСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ  -  САМУИЛ 

 
ГЛАВА ПЪРВА.  

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Чл.1. С този правилник се определят устройството, подчинеността, 

организацията, реда на дейност и функциите на Общинска администрация - 

Самуил и нейните административни звена.  

Чл.2. Община Самуил е юридическо лице на бюджетна издръжка със 

седалище село Самуил.  

Чл.3. В състава на общината влизат 14 населени места в т.ч.:  

(1).Общинския център-с.Самуил и 12 кметства: - Богданци, Богомилци, 

Владимировци, Голяма вода, Голям Извор, Желязковец, Здравец, Кривица, 

Ножарово, Пчелина, Хума и Хърсово.  

(2). 1 кметско наместничество: - Кара Михал.  

Чл.4. Общинска администрация - Самуил е организирана в две дирекции , 

които подпомагат органите на изпълнителната власт и местното самоуправление 

при осъществяване на правомощията им; осигуряват технически дейността им и 

извършват дейности по административното обслужване на физически и 

юридически лица.  

Чл.5. При осъществяване на своята дейност Общинската администрация 

се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, 

достъпност, отговорност, целесъобразност, ефективност и координация. 
 

ГЛАВА ВТОРА.  

КМЕТ НА ОБЩИНА, КМЕТОВЕ НА 

КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ. 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Чл.6.(1). Кметът на общината и кметовете на кметства са органи на 

изпълнителната власт в общината и съответното кметство.  

(2). В своята дейност те се ръководят от Конституцията и законите в Република 

България, от актовете на Общинския съвет и от решенията на населението.  

Чл.7.(1). При осъществяване на дейността и правомощията си, кметът  

на общината се подпомага  от Заместник - кмет  (Заместник - кметове).  

(2). Кметът на общината делегира със заповед правомощия на Заместник-

кметовете и определя техните функции.  
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Чл.8.(1). В населените места на територията на общината, в които не се 

произвежда избор за кмет, кметът на общината назначава кметски наместници.  

(2). За кметски наместник може да бъде назначено лице, което притежава най-

малко средно образование и отговаря на изискванията за сключване на трудов 

договор по Кодекса на труда и Закона за местното самоуправление и местната 

администрация.  

(3). Правомощията на кметските наместници се определят с настоящия 

правилник.  
 

РАЗДЕЛ II.  

ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, КМЕТОВЕТЕ НА 

КМЕТСТВА И КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ. 

 

Чл.9.(1). Кметът на общината:  

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, 

кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския 

бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, с 

изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА,  налага  предвидените от  

закона дисциплинарни наказания.  

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

писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски 

служби.  

5. организира изпълнението на общинския бюджет.  

6. организира изпълнението на дългосрочните програми. 

7. организира изпълнението на актовете на Общинския съвет и внася в 

Общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно.  

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

актовете на президента на републиката и на Министерския съвет.  

9. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и 

кметските наместници, координира и осъществява контрол за целесъобраз- 

ността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по 

законосъобразността на актовете и действията на кметовете и кметските 

наместници при изпълнение на техните правомощия по чл.46, ал.1 и чл.46а, ал.4 

от ЗМСМА. Той има право да отменя техните актове.  

10. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и 

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

чужбина.  

11. организира и ръководи управлението при кризи в общината.  

12. председателства съвета по сигурност и управление при кризи.  

13. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и 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.  

14. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той 

може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в 
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които се поддържат регистри за гражданското състояние, кметските наместници 

и на други длъжностни лица от общинската администрация.  

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

16. осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, невключено в капитала на общински дружества, по ред и 

условия, регламентирани в Закона за общинската собственост.  

17. организира стопанисването на общинската собственост.  

18. осигурява организационно-техническото обслужване на Общинския съвет и 

участва в заседанията му с право на съвещателен глас.  

19. утвърждава устройствения правилник на общинската администрация.  

20. утвърждава длъжностното и поименно щатно разписание на общинска 

администрация и нейните звена.  

21. определя наименованието на длъжностите на държавните служители и 

разпределението им по нива и рангове, съгласно Класификатора на длъжностите 

в администрацията. 

22. присъжда рангове на държавните служители, съгласно чл.73 и 74 от Закона 

за държавния служител, в зависимост от заеманата длъжност, години 

професионален опит и въз основа на атестиране, чрез оценка на изпълнението на 

длъжността.  

23. приравнява нови длъжности на тези включени в класификатора на 

длъжностите в администрацията.  

24. назначава Дисциплинарен съвет, съгласно Закона за държавния служител.  

25.организира изграждането на система за финансово управление и контрол, 

съгласно Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор 

(ЗФУКПС).  

26. 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.  

27. създава необходимата организация във връзка с достъпа и съхранението на 

класифицираната информация.  

28. оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи 

при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост.  

29. поддържа постоянни връзки с населението, чрез прием на гражданите по 

лични въпроси, провеждане на квартални и общоселски събрания и срещи и чрез 

отговор на питанията на общинските съветници.  

(2). В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.  

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

функции, възложени му от централните държавни органи. 

Чл.10.(1). В осъществяване на правомощията си кметът на общината се 

подпомага от заместник - кметове.  

(2). Функциите на кмета на община в негово отсъствие или когато ползва 

законоустановен отпуск се изпълняват от определен със заповед за всеки 

конкретен случай заместник-кмет.  

(3). Ресорните отговорности на заместник-кметовете и правомощията, 

делегирани им от кмета на общината се определят с конкретна заповед.  

Чл.11.(1). Кметът на кметство:   
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1.организира провеждането на благоустройствени, комунални и други 

мероприятия. 

2.отговаря за стопанисването на определени от Общинския съвет обекти на 

общинската собственост.  

3.назначава и освобождава служителите от общинската администрация в 

кметството, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената 

численост и структура.  

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

охраната на полските имоти.  

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

актуализационни съобщения до ЕСГРАОН.  

6.осигурява извършването на административни услуги на физически и 

юридически лица.  

7.осигурява спазването на обществения ред; има правомощията по чл. 61, 63, 68, 

69, 71, 72 и 74 от Закона за министерството на вътрешните работи, 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.изпълнява функции, възложени му от кмета на общината.  

12.изпълнява функциите на актосъставител по реда на Закона за администрати-

вните нарушения и наказания.  

13.във връзка със Системата за финансово управление и контрол (СФУК), 

изготвя “Заявка за поемане на задължение” и “Искане за извършване на разход” 

за разходи, свързани с текущата им дейност. При установяване на 

несъответствие, свързано с поемането на задължение/извършване на разход 

изпълнява посочените предписания.  

14.предлага и организира общи събрания и допитвания до населението за 

решаване на важни въпроси, отнасящи се до развитието на кметството.  

15.участват в заседанията на Общинския съвет с право на съвещателен глас и 

задължително вземат участие при обсъждането на въпроси, отнасящи се до 

кметството.  

(2).В изпълнение на правомощията си кметът на кметство издава заповеди.  

(3).На кмета на кметство могат да бъдат възлагани и други функции със закон 

или друг нормативен акт, както и с Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет.  

Чл.12.(1). Кметският наместник: 

1.осъществява взаимодействие със специализираните изпълнителни органи в 

населеното място.  

2.организира изпълнението на решенията на Общинския съвет, в частта им за 

съответното населено място и се отчита пред него.  

3.организира провеждането на благоустройствени, комунални и други 

мероприятия.  

4.отговаря за стопанисването на определени от Общинският съвет обекти на 

общинската собственост.  
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5.изпълнява функциите на длъжностно лица по гражданско състояние, 

възложени му с писмена заповед от кмета на общината.  

6.води регистрите за населението и за гражданско състояние и изпраща 

актуализационни съобщения до ЕСГРАОН.  

7.извършва административни услуги на физически и юридически лица.  

8.осигурява спазването на обществения ред във взаимодействие с органите на 

Министерството на вътрешните работи.  

9.организира изпълнението на актовете на Общинския съвет и на кмета на 

общината, отнасящи се до територията и гражданите на населеното място.  

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

11.организира първоначалната защита на населението при бедствия и аварии и 

незабавно информира Кмета на общината.  

12.изпълнява функциите на актосъставител по реда на Закона за администра-

тивните нарушения и наказания.  

13.във връзка със Системата за финансово управление и контрол (СФУК), 

изготвя “Заявка за поемане на задължение” и “Искане за извършване на разход” 

за разходи, свързани с текущата им дейност. При установяване на 

несъответствие, свързано с поемането на задължение/извършване на разход 

изпълнява посочените предписания.  

(2). На кметския наместник могат да бъдат възлагани и други функции със закон 

или друг нормативен акт, както и с Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет. 
 

ГЛАВА ТРЕТА.  

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА 

ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ. 

 РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.  

  

Чл.13. Общинската администрация е обща и специализирана и е структу-

рирана в дирекции и звена на общинска бюджетна издръжка.  

Чл.14.(1). Общата численост, структурата и средствата за работна заплата 

на персонала от общинския бюджет се определят и одобряват от Общинският 

съвет, по предложение на кмета на общината, съгласно приложение № 1.  

(2). Длъжностното и поименно разписание се утвърждават от кмета на общината 

по предложение на ръководителите на административните звена.  
 

РАЗДЕЛ II. СЕКРЕТАР НА ОБЩИНАТА. 

 

Чл.15.(1). Секретарят на общината се назначава безсрочно от кмета на 

общината.  

(2). Секретарят на общината трябва да бъде лице с висше образование.  

(3). Секретарят на общината организира и отговаря за:  
1. дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и 

информационно-техническото обезпечаване на дейността им.  

2. деловодното обслужване, документооборота и общинския архив.  

3. дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване.  

4. разгласяването и обнародването на актовете на Общинския съвет и на кмета на 

общината.  

5. работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и 

юридическите лица.  
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6. поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, 

организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните 

референдуми.  

7. осъществява пряка връзка между общинската администрация и Общинския съвет. 

Взема участие в заседанията на Общинския съвет и неговите комисии, осигурява 

присъствието на нужните експерти и специалисти от общинската администрация по 

време на заседанията на Общинския съвет и комисиите му.  

8. в рамките на компетентността на общината осъществява връзката и координацията 

на съвместната работа с органите на МВР и другите институции по въпросите на 

обществения ред, и спазването на законността на територията на общината.  

9. осигурява технически и организира международното сътрудничество на общината, 

двустранните и многостранни проекти, в които тя участва.  
10. организира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на 

администрацията.  

(4). Секретарят на общината изпълнява и други функции, възложени му от кмета 

на общината, със закон или с друг нормативен акт. 
 

        РАЗДЕЛ III.ГЛАВЕН АРХИТЕКТ.  

 

чл.16.(1) Главният архитект на Община Самуил провежда и контролира 

действията по устройство на територията, според предоставените му 

правомощия от Закона за устройство на територията и подзаконовите 

нормативни актове в сферата на териториално-селищното устройство на 

страната.  

(2) Ръководи дейността на Общинския експертен съвет по устройство на 

територията; 

(3) Главният архитект на Община Самуил е на пряко подчинение на кмета на 

общината. 

               РАЗДЕЛ IV.ФИНАНСОВ-КОНТРОЛЬОР. 
 

               чл.17.(1)Финансовия контрольор на Община Самуил осъществява 

предварителен   контрол  за  целесъобразното и  законосъобразно изразходване 

на бюджетните, извънбюджетните, целевите и  фондовите  средства  в  

дейностите, финансирани от  общинския  бюджет.Одобрява или  отхвърля  

предложения за  поемане на  задължения или извършване  на  разход. 

(2) Предварителния контрол се  осъществява по  отношение на  разходваните 

бюджетни средства  от  Общинската администрация-Самуил  и  делегираните  от  

държавата  дейности и  звена–второстепенни разпоредители на  средствата,  

финансирани  от  общинския бюджет . 

(3) Финансовия контрольор е на пряко подчинение на кмета на общината. 
 

 

           РАЗДЕЛ V . ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ. 
 

Чл.18. Общата администрация е структурирана в дирекция „Административно-

правно обслужване и финансови дейности ”: 

(1). Подпомага осъществяването на правомощията на кмета на общината като 

ръководител на общинската администрация и създава условия за осъществяване 

на дейността на специализираната администрация.  

(2). Извършва техническите дейности по административното обслужване на 

физически и юридически лица.  
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Чл.19.(1).Дирекция „Административно-правно обслужване и финансови 

дейности ” осъществява своите функции и задължения в следните области: 

1. В областта  на ” Финансите и бюджета” : 

 Съставя проектобюджета на община - Самуил и на второстепенните разпореди-

тели по кредита.  

 Подготвя отчетите за изпълнение на бюджета.  

 Дава методически указания на второстепенните разпоредители, относно 

изготвяне на отчетите за касово изпълнение на бюджета.  

 Извършва финансиране, чрез трансфер на средства в границите на приетия 

бюджет, на второстепенните разпоредители в община Самуил.  

 Инкасира приходите от извършваните административно-технически услуги, 

подпомага методически и контролира своевременното им и правилно събиране и 

отчитане.  

 Извършва счетоводно отчитане на приходите и разходите по пълна бюджетна 

класификация по счетоводни сметки от сметкоплана на бюджетните предприятия.  

  Организира и извършва годишните инвентаризации.  

  Прави предложения и организира застраховането на подлежащото на 

застраховане общинско недвижимо и движимо имущество 

 Изготвя ведомостите и изплаща работните заплати, други възнаграждения и 

вземания на работниците и служителите.  

 Изготвя и съхранява досиетата на плащанията, осъществени от Община Самуил 

в размер над 10 000 (десет хиляди лева) .  

 Дава становище относно финансовата част, парафира и контролира 

изпълнението в посочената част на договорите, по които страна е Община Самуил. При 

констатирано неизпълнение на задължения прави предложение за санкциониране до 

Кмета на общината.  

  Набира и обобщава актуалната статистическа информация, свързана с 

осъществевяната дейност, подготвя и предоставя за утвърждаване, необходимите 

статистически отчети, справки и др. 

 Участва в дейностите по реализация и отчитане на спечелените проекти, 
предоставя информация за възможността за кандидатстване по програми ( проекти, 

конкурси и др. ) в сферата на образованието, социалните услуги, културата  и спорта. 

 Подготвя и осъществява процедурите по възлагане на обществени поръчки, 

свързани с дейността на отдела и съхранява необходимата документация, съгласно 

изискванията на закона. 

2. В областта  на “Административно-правно и информационно обслужване”: 

 Административно обслужване на физически и юридически лица.  

 Деловодно и архивно обслужване дейността на Общинска администрация и 

поддържане в актуално състояние на съответните дневници и регистри (на 

кореспонденцията, на договори и др.).  

 Организиране работата с постъпилите молби, заявления, искания, жалби, 

сигнали и предложения от граждани и юридически лица, като ги регистрира по 

признаци, срок и изпълнител и поддържа актуални справки за движението им и 

степента на изпълнение. 

 Обслужва административно дейността на органа по настойничество и 

попечителство. 

 Обезпечава дейността на канцелариите на кмета на общината, заместник - 

кметовете, председателя на Общинския съвет. 

 Отговаря за снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на 

стоково-материалните ценности и сградния фонд. 
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 Организира извършването на текущи ремонти, поправка на инвентар и 

съоръжения, и т.н. 

 Следи за изправността на ведомствения транспорт, организира своевременното 

извършване на необходимите ремонти и технически прегледи. 

 Осигурява поддържането в изправност на сградите и съоръженията, 

техническите инсталации, противопожарната безопасност и материално-техническото 

снабдяване. 

 Организира и контролира охраната и пропусквателния режим в сградите на 

общинската администрация. 

3.В областта “ Образованието, културата и спорта”: 

 Ръководи политиката на общината в образователната, културната, здравната и 

социалната сфера, в съответствие с нормативните документи, програмите и решенията 

на Общинския съвет-Самуил. 

 Координиране дейността на общинските училища, детски заведения и 

извънучилищни звена за организиране на учебно-възпитателния процес, в съответствие 

с изискванията на Закона за народната просвета и Правилника за неговото приложение 

и осигурява задължителното обучение на децата до 16 - годишна възраст. 

 Организиране финансирането на общинските учебни и детски заведения, както 

и обслужващите звена. Осъществява своята дейност в пряко взаимодействие с РИО на 

МОН относно прилагане на специфичните нормативни изисквания; 

 Разработване и създаване на  условия за прилагане на общински образователни 

програми и проекти; 

 Участие в изготвянето на общинска програма за развитие и насърчаване на 

физическото възпитание, младежта и спорта; 

 Разработване на  мрежата на общинските училища и детските заведения 

 Участие в комисии, разглеждащи образователни, здравни, социални, културни, 

спортни и младежки проблеми; 

 Извършване експертна дейност и координира работата на общинските културни 

институти и читалищата, и на тези със смесено и общинско  финансиране; 

 Организиране и  провеждането на местните конкурси и фестивали, определени 

като приоритети в културната програма на общината; 

 Организира изпълнението на общинската културна програма и отбелязване на 

годишнини, свързани с местния, регионалния и националния културно-исторически 

календар; 

 Координира дейността на спортните клубове на територията на общината, 

изготвя предложения за финансирането и подпомагането им чрез общинския бюджет. 

 Води регистър на паметниците и паметните плочи на територията на общината и 

организира тяхното стопанисване и поддържане. 

 Контролира и предлага за санкциониране нарушенията на законите и 

нормативните разпоредби в областта образованието, културата, здравеопазването и 

социалното дело. 

 Води регистър на паметниците и паметните плочи на територията на общината и 

организира тяхното стопанисване и поддържане.  

 Организира и координира борбата с противообществените прояви на малолетни 

и непълнолетни.  

4.В областта “ Социалните дейности и услуги”: 

 Организира и координира на дейността на домашния социален патронаж, 

клубовете на пенсионера и инвалида и други местни дейности по социалните грижи и 

услуги 
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 Участие в подготовката и организирането на изпълнението на общинската 

програма за предоставяне на социални услуги на гражданите и потребителите на 

социални услуги; 

 Организиране и  разработването на проекти, както и  координиране на 

съвместната дейност с благотворителни и други неправителствени организации в 

областта на социалните дейности и услуги; 

 Участие в комисии, разглеждащи социалните проблеми в общината и 

разработване на стратегии и програми за развитието на социалните услуги. 

 Извършва проучвания, анкети и др. и подготвя становища във връзка с 

отпусканите с решение на Общинския съвет средства за еднократно подпомагане на 

социално слаби граждани. 

 Организира, съвместно с дирекции "Бюро по труда" и "Социално подпомагане" - 

Самуил ефективното използване на работната сила, включена в действащите програми 

за заетост и лицата подпомагани по чл.9 от ППЗСП. 

5.В областта “ Защита и управление при кризи на населението”: 

 Извършва годишното планиране на  дейностите  по гражданска защита и ОМП 

на територията на общината  ; 

 Организира , координира  и  контролира  дейностите  по  аварийно  планиране, 

защита и  управление при  кризи  в  общината,   и спазването  на  нормативните  актове; 

 Организиране  на  взаимодействието с  органите на реда и териториалните 

поделения на звената за гражданска защита, при  възникване  и ликвидиране на  

последствия при  бедствия, аварии  и  катастрофи; 

 Водене на   статистика  на  възникналите бедствия, аварии и извънредни 

ситуации; 

 Разработване  на  Плана за  защита на  населението при  бедствия, аварии  и  

катастрофи, и  други  аварийни  планове  по  защита  на  населението  и  управлението  

при  кризи  в  общината; 

   Разработване  и провеждане  на  мероприятия  за усъвършенствуване  на  

системата  за  управление  при кризи в общината; 

 Поддържане  в  готовност   на  колективните средства за  защита  на  

населението  и  пунктовете  за   управление  на  общинския съвет  за  сигурност; 

6.В областта “ Човешките ресурси и управление на персонала”: 

 Води  служебните  досиета  на  служителите, издава  и  заверява  служебните  и  

трудовите  книжки, отразява движението по тях и съответните регистри по КТ; 

 Подготовка на договорите по трудовите / служебните / правоотношения на 

персонала, отговорност при съхранението на служебните досиета; 

 Систематизира и съхранява преписките по  проведените обучения и  

завършените курсове  от служителите на общинската администрация; 

 Изготвяне на справки  и  отразяване на присъствена форма образец -76 на 

персонала; 

  Подготовка и издаване на документи за пенсиониране / УП-2 и образец-30 /; 

  Подаване и  систематизиране на информацията до НАП; 

 Отчитане болничните на служителите и подаване на съответните декларации по 

образец към НАП; 

  Изготване на графика за ползване на отпуските от служителите, справки, 

становища и др.документи в областта на човешките ресурси. 

(2).Дирекция „Административно-правно обслужване и финансови дейности ” 

осъществява организационно-методическо ръководство и контрол на 

дейностите:  
1.“Образование”.  
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2.“Култура и читалищна дейност”.  

3. “Спортни бази и клубове”. 

4. Обединени и целодневни детски заведения. 

5. Дом за възрастни хора с умствени увреждания-село Самуил. 

6. Център за настаняване от семеен тип-село Хърсово 

7. Център за настаняване от семеен тип-село Пчелина 

8. Център за обществена подкрепа-село Самуил 

9. Център за социална рехабилитация и интеграция-село Владимировци.  

10. Защитено жилище – село Самуил.  

11. Защитено жилище – село Богомилци 

12. Защитено жилище – село Кривица. 
 

РАЗДЕЛ VI. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ. 

 

Чл.20.Специализираната администрация подпомага и осигурява осъще-

ствяването на правомощията на кмета на общината, кметовете на кметства и 

кметските наместници, свързани с техните компетентности и е организирана в 

дирекция ”Общинска собственост, регионално развитие и стопански дейности”. 

Чл.21.(1).Дирекция ”Общинска собственост, регионално развитие и 

стопански дейности ” осъществява своите функции и задължения в следните 

области: 

1. В областта  на ” Устройството на територията и капиталното строителство” : 

 Участва в разработването на плана за капитално строителство на обекти с 

общинско значение и приемането им.  

 Координира и контролира изграждането и поддържането на инженерната 

инфраструктура с общинско значение; поддържането, реконструкцията и 

модернизацията на изградените благоустройствени, комунални и сградни фондове. 

Осигурява извършването на аварийно-възстановителни работи и текущи ремонти на 

обекти с общинско значение. 

 Създава и съхранява техническия архив. 

 Създава условия и подпомага организацията на строителството. 

 Контролира качеството на строително-монтажните работи и приемането на 

обекти с инвеститор Община Самуил. Оказва съдействие за осъществяване на 

посочените дейности на второстепенните разпоредители с бюджетни средства. 

 Упражнява контрол:  

-  архитектурно – строителен.  

- по изграждането на инженерната инфраструктура, комуналната дейност и 

благоустрояването.  

-  по изграждането на жилищни, вилни, обществени и други сгради. 

 Съставя актове на нарушителите по действащите нормативни актове в 

строителството, наредбите на общинския съвет и Закона за административните 

нарушения и наказания. 

 Разработва предложения за устройство на територията на общината и на 

населените места в нея. 

 Разработва задания за проектиране на устройствени планове и за инженерната 

инфраструктура, координира и контролира изготвянето и поддържането на 

устройствените планове. 

 Предлага кварталнозастротелни силуетни планове и частични изменения на 

подробни устройствени планове на общината. 

 Ръководи архитектурно-художественото оформление и изграждане на 

жизнената среда и опазване на сградния фонд. 
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 Одобрява архитектурните и други проекти за обекти на територията на 

общината. 

 Подготвя становища за проектиране и изграждане на нови обекти от 

производствената и извънпроизводствената сфера, за тяхната реконструкция и 

модернизация.  

 Извършва административно-технически услуги на физически и юридически 

лица.  

 Осъществява и координира борбата срещу незаконното строителство.  

 Извършва дейности по прилагането на устройствените планове, отчуждаването 

на недвижими имоти и обезщетяване на правоимащите.  

 Издава разрешения за строеж и за прокопаване на улици и други обществени 

площи.  

 Контролира изработването, прилагането и поддържането на единния кадастър 

във вид, регламентиран в действащото законодателство.  

 Организира разработването и прилагането на проекти за организация на 

движението на територията на общината.  

 Подготвя, а в предвидените от закона случаи и издава административни актове в 

областта на устройството на територията.  

 Изготвя становища и предложения за решение по жалби и спорове по Закона за 

устройство на територията.  

 Осъществява архитектурно-градоустройствена дейност чрез Експертен съвет.  

 Предлага, чрез Кмета на общината, на Общинския съвет отреждането на площи 

за търговска дейност.  

2. В областта на ” Управлението и стопанисването на общинската собственост” : 

 Контролира ефективното използване на общинската собственост, прави 

предложения за създаване и/или разширяване на общински фирми, за приватизация на 

общинско имущество.  

 Организира дейността по провеждане на общинската политика по управление на 

общинската собственост, Плана за управление и разпореждане на общинското 

имущество за текущата година и отчет за изпълнението му. 

 Изготвя предложения за решаване на проблеми, свързани с промяна на 

собствеността.  

 Подготвя и осъществява сделките с общинско имущество и контролира 

изпълнението на договорите. При неизпълнение на задълженията прави предложения 

за санкциониране пред Кмета на общината.  

 Подготвя и осъществява процедурите по възлагане на обществени поръчки, 

свързани с дейността на отдела и съхранява необходимата документация, съгласно 

изискванията на закона.  

 Поддържа в актуално състояние цялостната документация за общинската 

собственост.  

 Води  досиета на сключените договори, с предмет разпореждане ( управление ) с 

общинска собственост ( имущество ). 

 Издирва и предлага за изземване незаети или незаконно заети общински имоти, 

актува и води на отчет общинските имоти.  

 Води картотека на нуждаещите се от жилища граждани.  

 Подготвя предложения за предоставяне на общински жилища за нуждаещи се 

граждани.  

 Извършва дейности по настаняването.  

 Осъществява възстановяването на правата на собственост и обезщетение, 

съгласно реституционните закони. 
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 Организира  и  провежда  търговете  за  отдаване  под  наем  на  общинска  

собственост, съобразно решенията на общинския съвет и действащата нормативната 

уредба; 

 Изготвя предложения за актуализация  наемните  цени на общинската 

собственост, съобразно инфлационния индекс в страната; 

 Организира  процедурата  по  предоставяне  на  особено  право  на  ползване-

концесия  на  имоти, общинска  собственост  по  реда  на  ЗОбС и Закона за 

концесиите; 

 Поддържа в актуално състояние, изискващите се от нормативните актове 

регистри за дейностите, в сферата на общинската собственост и концесиите. 

3.В областта на ” Търговията, транспорта и земеделието” : 

 Проучва  и анализира, подпомага и прави предложения, свързани със 

състоянието и развитието на общинската икономика.  

 Организира и контролира дейността на общинските пазари и амбулантната 

търговия.  

  Извършва дейностите по издаване на лицензи и разрешения, свързани със 

стопанска, търговска и транспортна дейност, в предвидените в нормативните 

документи случаи.  

 Извършва категоризация на туристическите обекти (хотели, заведения за 

хранене и развлечения и ателиета за услуги ).  

 Прави предложения по утвърждаване работното време на ресторанти, 

дискотеки, барове, компютърни зали и клубове.   

 Подпомага методически и административно, юридически и физически лица от 

Община Самуил, произвеждащи и преработващи селскостопанска продукция.  

 Участва в провеждането на техническите прегледи и съдейства на КТИ, при 

водене на отчет и регистрация на селскостопанската  техника, подържането й в 

изправно състояние. 

 Прави предложение и организира процедурата по утвърждаване транспортната 

схема на общината и контролира спазването на изискванията към превозвачите и 

утвърдените графици.  

 Оказва съдействие на органите на РВМС за извършване на профилактика и 

ваксинация при селскостопанските животни на територията на общината. 

 Събира, обобщава  и  подава  информация, касаеща  хода  на  селскостопанските  

дейности, броя  на  животните  и  продукцията  от  тях; 

 Осъществява  съвместна  дейност  с  органите  на  РСПАБ, относно  пожарната  

безопасност  в  хода  на  жътвата  и  на  прибраната  земеделска  продукция; 

 Осъществява  контрол  по  спазването  на  Закона  за  защита  на  потребителите 

и наредбите на Общинския съвет-Самуил в сферата на търговията и услугите. 

4.В областта на ” Екологията и опазването на околната среда” : 

 Следи за опазване и съхраняване на околната среда и водите. Разработва, 

предлага за утвърждаване и организира реализирането на програми и проекти за 

подобряване на основните й параметри.  

 Събира, съхранява, обработва, анализира  и  подава  информация  за  околната  

среда, съгласно  изискванията  на  нормативната уредба; 

 Подпомага  Кмета  на  общината  в  разработването  на  стратегии, програми и 

становища  на  общината  в  областта  на  опазване  на  околната  среда; 

 Координиране  на  дейността  в  областта  на  екологията  с  РИОСВ, РИОКОЗ, 

ДВСК, РДНСК, РДВР,  както  и  с  други  неправителствени  екологични  и 

природозащитни  организации  и  движения,  частните  и  държавните  фирми  и  

предприятия; 
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 Контрол  по  опазването  на  околната среда и  мониторинг  за  екологичното 

състояние  на  територията  на  общината; 

 Изготвяне  и  попълване  на  годишните  статистически  отчети  за  количествата  

и  видовете  отпадъци, изготвяне на анализи; 

 Контрол  по  опазването  на  чистотата  и  зелените  площи стопанисвани  от  

физическите  и  юридическите  лица,  на  прилежащите  им терени; 

 Изготвяне  и  въвеждане  на  ефективна  система  за  управление  на  отпадъците, 

чрез интегриран  мениджмънт ,  ръководство  и  последващ  контрол  на  изпълнението 

му; 

5.В областта на ” Местните данъци и такси”: 

 Извършването на всички действия по Данъчно осигурителния процесуален 

кодекс (ДОПК), във връзка с приетите данъчни декларации по Закона за местните 

данъци и такси (ЗМДТ).  

 Извършват действия по определяне размера на данъчните задължения по ЗМДТ, 

по реда на чл.107 от ДОПК. 

 Приемат и обработват данъчни декларации и документи. 

 Действия по промяна размера на данъчното задължение за текущата година въз 

основа на подадена коригираща декларация по  

чл.104 от ДОПК или в случаите на чл.106, ал.1 от ДОПК, както и за предходни периоди 

след извършена проверка.  

 Издават удостоверения по искане на данъчни субекти и външни институции. 

 Изготвят отговори на писмени запитвания на данъчни субекти по прилагането 

на ЗМДТ. 

 Съставят актове за установяване на административни нарушения по ЗМДТ и 

ДОПК. 

 Изпращат покани за доброволно изпълнение до длъжника по данъчни и други 

публични задължения, както и предприемат всички други действия по чл.182 от ДОПК. 

 Връчват съобщения по реда и в сроковете, предвидени в ДОПК. 

 Осигуряват отразяването в данъчната сметка на данъчно задължените лица на 

влезлите в сила данъчни актове и приемането на плащанията в брой на касата за 

постъпили приходи от данъчно задължените лица. 

 Оказват постоянно методическо съдействие и контрол на дейността на 

кметовете на кметства и кметските наместници по събиране на плащанията от данъчно 

задължените лица в съответните населени места. 

 6.В областта на ” Гражданската регистрация на населението”: 

 Поддържа  в  актуално  състояние  и  допълва  регистрите  по  гражданско  

състояние, съгласно  действащото законодателство и поднормативните актове. 

 Издават удостоверения   и  преписи  от  съответните документи  на  физически  

и  юридически  лица, за факти и обстоятелства  по гражданското състояние; 

 Поддържа  масивите  с  данни  на  гражданите и картотечния фонд и системно го 

обновяват; 

 Организира  и  отговаря  за  функционирането  на  ЕСГРАОН, съгласно  

нормативните документи, указания на ГД “ ГРАО”  и  технологии; 

 Организира  поддържането  в  актуалност  на  избирателните  списъци  и   

провеждането  на  избори  и  подготовката  за  тях; 

 Ежемесечно събира, обработва , обобщава  и  изпраща  сведение  на  РУ  на  

ГРАО, Данъчна  служба, Дирекция “ Социално подпомагане”  и  други 

държавни  институции, определени по закон.       

 Подготвя  документацията  и  организира  осъществяването на тържествените  

ритуали  за  сключване  на  граждански  брак  на  физическите  лица; 
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(2).Дирекция “Общинска собственост, регионално развитие и стопански 

дейности ” осъществява организационно-методическо ръководство и контрол на 

дейностите:  
1. ” Устройство на територията и жилищно строителство” 

2.” Управление и разпореждане  общинската собственост” 

3.” Търговия, транспорт и земеделие” 

4.” Екология и опазване на околната среда и водите” 

5.” Местни данъци и такса битови отпадъци” 

6.” Гражданска регистрация на населението”  
 

РАЗДЕЛ VII.  

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ. 

 

Чл.22.(1).Дейността на администрацията се осъществява от държавни 

служители и лица, работещи по трудово правоотношение. 

(2).Редът за назначаването и статутът на държавните служители се определят 

със Закона за държавния служител. 

(3).Служителите по трудово правоотношение в администрацията се назначават 

по Кодекса на труда. 

(4).По предложение на ръководителите на административните звена, кмета на 

общината, определя конкретните длъжности, които ще се използват в 

администрацията при спазване Класификатора на длъжностите в 

администрацията, и специфичните изисквания за заемането им определени с 

нормативен акт. 

Чл.23.Вътрешните правила, инструкции, указания и др. за работата в 

Общинската администрация се утвърждават от Кмета на общината по 

предложение на Секретаря на общината.  

Чл.24.Директорите на дирекции ръководят, организират, контролират, планират, 

координират, отчитат и носят отговорност за изпълнението на задачите на 

дирекциите, в съответствие с определените в правилника функции.  

Чл.25.Освен определените с правилника функции, служителите в дирекциите и 

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

свързани с дейността й.  

Чл.26.Лицата, работещи в общинската администрация, изпълняват възложените 

им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата, 

съобразно длъжностните си характеристики.  

Чл.27.Длъжностните характеристики се разработват на база на настоящия 

правилник от ръководителите на административните звена и се утвърждават от 

Секретаря на общината в едномесечен срок след приемане на правилника. В 

същия срок, при настъпили нови структурни промени в правилника, се извършва 

актуализация на длъжностните характеристики.  

Чл.28.(1). Кметът на общината осъществява не по-малко от два часа седмично 

прием на граждани.  

(2).Приемното време на Заместник-кметовете и Секретаря, както и на 

административните звена, обслужващи граждани се определят със заповед на 

Кмета на общината.  

(3). Приемното време се оповестява по подходящ начин в сградата на общинска 

администрация и на сайта на общината.  
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Чл.29.(1). Работното време на служителите в общинска администрация при 

петдневна работна седмица е осем часа дневно или четиридесет часа седмично.  

(2). Работното време е от 8.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.Кметът може 

да прави промени, при спазване на ал.1. 

Чл.30.Кметът на общината издава инструкция за пропускателния режим в 

сградата на Общинска администрация - Самуил. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 
 

§.1. ” Общинска  администрация “ по  смисъла  на  този  правилник  са  всички  

служители от утвърдената структура и численост на персонала, с решение на 

ОбС-Самуил, както й  служителите и работниците в различните дейностти и 

звена, подчинени  на  Кмета  на  общината, пряко  или  чрез  заместник  

кметовете  и  секретаря  на  общината, чиято  дейност  има  изпълнителен  

характер. 

§.2.За неуредени с този Правилник въпроси се прилагат разпоредбите на 

ЗМСМА, Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Кодекса на 

труда, задълженията и функции регламентирани в длъжностните характеристики  

на общинските служители, както и разпоредбите на други  нормативни актове, 

уреждащи обществени  отношения  на  местното самоуправление. 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. 

 

§.1. Правилникът е утвърден със заповед № 126 / 10.03.2015 г. на Кмета на 

община Самуил, на основание чл. 44, ал.1, т.17 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с одобрената  структура 

на Общинска администрация – Самуил, с Решение № 46.839/02.02.2015 г. на 

ОбС-Самуил от Протокол № 46/02.02.2015 г.  

§.2. Правилникът за устройството и дейността на Общинска администрация 

Самуил влиза в сила от датата на утвърждаването му и отменя досега 

действащия ПОДОА (утвърден със заповед № 94/28.02.2012 г.).  

§.3. Промени, допълнения и изменения в правилника могат да се извършват по 

реда на приемането му и се утвърждават от Кмета на общината.  

§.4.Неразделна част към настоящия правилник е одобрената структура и 

численост на общинската администрация / по образеца- Приложение № 1 /, 

приета с Решение № 46.839/02.02.2015 г. на ОбС-Самуил от Протокол № 

46/02.02.2015 г.  

§.5. Устройственият правилник се подпечатва с печата на Община Самуил и 

оригиналът му се съхранява от Секретаря на общината. 
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Приложение № 1 

 

Структура и численост на общинската администрация-Самуил, одобрена с 

Решение № 46.839/02.02.2015 г. на ОбС-Самуил 

 

Наименование на структурното звено Численост на звеното 

 

А.Изборни длъжности и органи по чл.19 от Закона               16 

за администрацията          
1.Кмет  на  община              1 

2.Кметове  на кметства           12 

3.Зам.кметове             2 

4.Кметски  наместници            1 

Б.Администрация 

1.Длъжности пряко подчинении на кмета:   2.5 

1.1.Секретар на община            1 

1.2.Главен архитект       0.5 

1.3.Финансов контрольор        1 

В.Обща  администрация - численост               17 

 

Дирекция “Административно-правно обслужване 

и финансови дейности”            - с численост              17 

               

Г.Специализирана  администрация - численост                    22 

 

1.Дирекция” Общ.собственост ,  регионално    

развитие и стопански дейности “                - с численост           22 

             

      

Обща численост  в дейност “Общинската  администрация “  57.5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


