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Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. С този правилник се определят организацията на дейността в общинската 

администрация, броят на дирекциите в общата и специализираната администрация и 

техните функции. 
Чл. 2. Правилникът се създава въз основа на предложената от кмета и одобрена 

от общинския съвет, структура на общинската администрация. 
Чл. 3. Община Поморие е юридическо лице и има право на собственост и 

самостоятелен общински бюджет. В състава на общината влизат 17 населени места - 
общинския център и 16 кметства. 

Чл. 4. Дейността на общинския съвет, на кмета на общината и кметовете на 
кметства в рамките на общината се подпомага от общинска администрация . 

Чл. 5. Общинската администрация в община Поморие е структурирана в 
дирекции и отдели. При осъществяване на своята дейност, тя се ръководи от принципите 
на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, 
целесъобразност и ефективност. 

 
Глава втора 

КМЕТ НА ОБЩИНАТА 

Раздел I 
Общи положения 

Чл. 6, (1) Кметът на общината е едноличен орган на изпълнителната власт, който 

се избира пряко от населението за срок от 4 години. Пълномощията на кмета възникват 

от момента на полагането на клетва по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА. 

(2) Кметът на общината е първостепенен разпоредител с бюджет 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 интересите на гражданите на община Поморие. 

Чл. 7. (1) При осъществяване на дейността си кметът на община Поморие се 

подпомага от двама заместник-кметове. 

(2) Кметът на общината делегира със заповед правомощия на заместник- 

кметовете и определя техните функции и задачи. 

(3) Кметът на общината в случаите разрешени от закона, може да упълномощава 

или възлага със заповед на заместник-кметовете, кметовете на кметства, кметския 

наместник, секретаря на общината и други служители на общинската администрация 

свои правомощия, като определя функциите им. 

(4) При отсъствие на кмета неговите функции се изпълняват от заместник-кмет 

на община Поморие, определен със заповед за всеки конкретен случай, 

Чл. 8. Кметът на общината не може да извършва търговска дейност по смисъла 

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

дружество, търговски пълномощник, търговски представител, търговски посредник, 

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

търговски дружества и кооперации за времето на мандата му. 
 
 
 
 



Раздел II 
Правомощия на кмета на общината 

Чл. 9. (1) Кметът на общината: 

1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината; 

2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи; 

3. внася за одобрение от общинския съвет структурата на общинската 

администрация; 

4. назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, 

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

служителите на общинската администрация с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4 от 

ЗМСМА и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания; 

5. отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава 

писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби; 

6. организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския 

бюджет и предлага на общинския съвет второстепенните разпоредители с бюджет по 

бюджета на общината; 

7. организира изпълнението на дългосрочни програми; 

8. организира изпълнението на решенията на Общински съвет и внася отчет за 

изпълнението им два пъти годишно; 

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

актовете на Президента на републиката и на Министерския съвет; 

10. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, 

координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при 

тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и 

действията на кметовете на кметства и кметски наместници при изпълнението на техните 

правомощия и налага предвидените административни наказания; 

11. поддържа връзка с политическите партии, обществените организации и 

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

12. председателства съвета по сигурност; 

13. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техните 

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

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

организира изпълнението им; 

14. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може 

да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства и в които се 

поддържат регистри за гражданско състояние, кметските наместници и на други 

длъжностни лица от общинската администрация; 

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

16. осигурява организационно-техническото обслужване на Общинския съвет 

и участва в заседанията му с право на съвещателен глас; 

17. утвърждава устройствен правилник на общинската администрация след 

приемане на структурата и числеността на персонала от Общинския съвет; 

18. изпраща на общинския съвет административните актове, както и 

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

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

19. оказва съдействие на етажните собственици и техните управителни органи 

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

20. осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане 

с общинското имущество, не включено в капитала на общински фирми по ред и условия, 

регламентирани в ЗОС; 



21. изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство и може 

да възлага тези функции с писмена заповед на заместник-кмет или секретаря на 

общината; 

22. утвърждава длъжностното разписание на служителите и длъжностните 

характеристики на секретаря на общината и на длъжностите, които са му непосредствено 

подчинени; 

23. присъжда ранговете на държавните служители, съгласно чл. 74 от ЗДС; 

24. назначава дисциплинарен съвет, съгласно Закона за държавния служител; 

25. в предвидените от Закона случаи определя със заповед служителите от 

общинската администрация, които имат право да съставят актове за установяване на 

административни нарушения; 

26. представя пред общинския съвет програма за управление за срока на 

мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните 

цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на 

общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на 

програмата в срок до 31 януари; 

27. предлага на общинския съвет стратегия за управление на общинската 

собственост за срока на мандата; 

28. организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и 

чужбина и с неправителствени организации; 

29. връща за ново обсъждане или оспорва незаконосъобразните актове на 

общинския съвет; 

30. упражнява правомощията на решаващ орган по чл. 152, ал. 2 от Данъчно- 

осигурителния процесуален кодекс в съответствие с разпоредбата на чл. 4, ал. 5 от Закона 

за местните данъци и такси (ЗМДТ); 

31. е компетентният орган за отсрочване и разсрочване на местни данъци в 

размер до 100 000 лв. и при условие, че отсрочване и разсрочване се иска до една година 

от датата на издаване на разрешението в съответствие с разпоредбата на чл. 4, ал. 7 от 

ЗМДТ; 

32. е компетентният орган за отсрочване и разсрочване на местни такси в 

размер до 30 000 лв. и при условие, че отсрочване и разсрочване се иска до една година 

от датата на издаване на разрешението в съответствие с разпоредбата на чл. 9а, ал. 4 от 

ЗМДТ. 

(2) Кметът на общината осъществява и други функции, определени със закон, 

подзаконов нормативен акт или с решение на Общински съвет. 

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

възложени му от централните държавни органи. 

Чл. 10. В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава 
заповеди. 

Глава трета 

ЗАМЕСТНИК - КМЕТОВЕ НА ОБЩИНАТА, 
КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ 

Раздел I 
Заместник - кметове 

Чл. 11. (1) Кметът на община Поморие назначава за срока на мандата си двама 
заместник-кметове в съответствие с одобрената структура на общинската 
администрация. Техните пълномощия могат да бъдат прекратени предсрочно без 
предизвестие със заповед на кмета на общината. 



(2) Заместник-кметовете: 

1. координират, ръководят и организират дейностите на поверените им ресори, 

определени със заповед на кмета на общината. 

2. организират и ръководят съвещания, работни групи, комисии за решаване на 

проблеми на подчинените им дирекции. 

3. следят за взаимодействието на подчинените им дирекции с другите звена от 

общинска администрация. 

(3) За дейността си заместник-кметовете носят отговорност пред кмета на 

общината. 

Чл.12. Заместник-кметовете не са държавни служители. 

Чл.13. Заместник-кметовете не могат да извършват търговска дейност по смисъла 

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

дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, 

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

търговски дружества и кооперации за времето на мандата им. 

Чл.14. (1) Заместник-кметовете подпомагат кмета на общината, съобразно този 

правилник и възложените им функции. 

(2) Кметът на общината определя със заповед заместник-кмет, който да 

изпълнява функциите му при негово отсъствие от общината. 

Чл.15. Заместник-кмет по Бюджет и финанси: 

1. координира, контролира и отговаря за дейността на дирекции „Бюджет 

финанси и счетоводни дейности”, „Приходи, местни данъци и туризъм” и „Хуманитарни 

дейности” 

2. координира дейностите, свързани с разработването, актуализацията и 

мониторинга на Общинския план за развитие; 

3. организира дейността по разработването на бюджетни прогнози, както и 

приемането и актуализацията на общинския бюджет; 

4. организира и отговаря за изпълнението на общинския бюджет и контролира 

спазването на бюджетната и финансова дисциплина; 

5. осъществява контрол на разходите по бюджета, сметките за средства от 

Европейския съюз и сметките за чужди средства; 

6. организира и контролира дейността по събирането на местните данъци и 

такси и други приходи; 

7. анализира и обработва решения за увеличаване на собствените приходи и за 

подобряване структурата на разходите; 

8. анализира по видове дейности финансовото и кадровото обезпечаване и 

други проблеми при управляването на бюджета; 

9. контролира функционирането на Система за финансово управление и 

контрол (СФУК) и процедурите свързани с нея; 

10. осъществява взаимоотношенията на общината с банки и други финансови 

институции за ползване на банкови заеми и за емитиране на общински облигации; 

11. подписва платежни документи и други от кореспонденцията на ресора, 

включително по електронен път; 

12. осъществява и поддържа контактите на общината с Министерство на 

финансите Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и 

спорта, Министерство на културата, Министерството на икономиката, Министерство на 

енергетиката, Министерство на туризма, Министерство на труда и социалната политика 

и Министерство на здравеопазването и външни контролни органи: Сметна палата, 

Агенция за държавна финансова инспекция, Национална агенция за приходите и др. 

13. организира, координира и контролира дейностите, свързани с: 

а) образованието и младежките дейности; 



б) културата, изкуствата, любителското творчество; 

в) малцинства и хора с увреждания; 

г) предоставянето на социални услуги от община Поморие; 

д) здравното обслужване в училища, детски градини и ясли; 

е) разработването и изпълнението на Програмата за развитие на туризма; 

14. организира провеждането на образователната политика на общината и 

прави предложения за развитието на мрежата от учебни и детски заведения и други звена 

в сферата на образованието; 

15. координира разработването и създаването на условия за прилагане на 

общински образователни програми и проекти с европейско финансиране; 

16.организира изпълнението на общинската политика в сферата на културата, 

туризма и спорта; 

17. наблюдава, подпомага и контролира дейността в доболнично, болничното 

здравеопазване на територията на общината и прави предложения за развитието на 

мрежата от лечебни, здравни и социални заведения; 

Чл. 16. Заместник-кмет по строителство, инфраструктура, транспорт и 

управление на проекти: 

1. координира, контролира и отговаря за дейността на дирекция „Строителство, 

устройство на територията, общинска собственост и управление на проекти”. 

2. организира, ръководи и контролира служителите в дейностите по строителен 

контрол, инфраструктура и благоустрояване, жилищна политика, опазване на околната 

среда; 

3. контролира разработването на общите и подробни устройствени планове; 

4. контролира изпълнението на Програмата за реализация на 

благоустройствени мероприятия върху обекти общинска собственост; 

5. организира изготвянето на Програмата за капиталовите разходи, както и 

реализирането на приетата програма; 

6. осъществява контрол на разходите по бюджета при изпълнение на 

Програмата за капиталовите разходи, както и на средства, получени по проекти и 

програми; 

7. организира и координира подготовката и изпълнението на проекти с 

европейско финансиране, въвеждане на системи за управление и контрол, наблюдение и 

оценка, осигуряване на информация и публичност за проектите с европейско 

финансиране, прилагане принципите на партньорство на всички етапи на подготовка и 

изпълнение на проектите; 

8. изпълнява функции по ръководство, координация и контрол в областта на: 

а) управление и разпореждане с общинска собственост; 

б) изпълнение на жилищната политика на общината и стопанисване на 

общинските жилища; 

в) рекламната стратегия на общината. 

9. организира координацията на стопанските дейности на територията на 

общината по проблемите на транспорта, съобщенията, безопасността на движението в 

рамките на компетенцията на общината; 

10. координира изпълнението на държавната и общинската политика по 

отношение на околната среда, дейностите по третиране на отпадъците и поддържане на 

чистотата на територията на общината; 

11. координира осъществяването на търговската дейност в общината; 

12. контролира и координира работата на общинските търговски дружества, 

или такива, в които общината участва. Изисква и възлага изготвянето на периодични 

отчети за счетоводните и финансови показатели на общинските дружества и аналитични 

материали към тях; 



13. подписва документи от кореспонденцията на ресора; 

14. осъществява и поддържа контактите на Общината с Министерство на 

регионалното развитие и благоустрояване, Министерство на околната среда и водите, 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и 

контролните органи от съответните институции. 

Чл. 18. Заместник-кметовете изпълняват и други функции, възложени от закон, 

подзаконов нормативен акт, решения на Общинския съвет или от кмета на общината. 

Раздел II 
Кметове на кметства 

 
Чл. 18. В състава на община Поморие влизат общо 16 кметства: Каблешково, 

Ахелой, Бата, Белодол, Габерово, Горица, Гълъбец, Дъбник, Порой, Страцин, като в 
Косовец, Александрово, Каменар, Козичино, Лъка и Медово са назначени кметски 
наместници. 

Чл. 419. Кметовете на кметства не могат да извършват търговска дейност по 
смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в 
търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски 
посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и 
контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им. 

Чл. 20 (1) Кметът на кметство: 
1. изпълнява бюджета на общината в частта му за кметството; 
2. организира провеждането на благоустройствени, комунални и други 

мероприятия; 

3. упражнява контрол за законосъобразното използване и отговаря за 

поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на 

кметството; 

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

организира охраната на полските и горски имоти; 

5. води регистрите на населението за гражданското състояние и изпраща 

актуализационни съобщения до ЕСГРАОН; 

6. осигурява извършването на административни услуги на физически и 

юридически лица на територията на кметството; 

7. осигурява спазването на обществения ред; има правомощия по чл. 70, 72, 80, 

81, 83, 85 и 87 от Закона за министерството на вътрешните работи (ЗМВР), на 

съответната територия до пристигане на полицейския орган; 

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

9. представлява кметството пред населението, пред обществени и политически 

организации и пред други кметства; 

10. организира изпълнението на актовете на ОбС и кмета на общината, 

отнасящи се до територията и гражданите на кметството; 

11. прави публичен отчет пред населението на кметството веднъж годишно; 

12. свиква общо събрание на населението в кметството; 

13. участва в работата на Експертния съвет по устройство на територията при 

община Поморие, когато се засягат въпроси свързани с промяна на застроителния и 

регулационен план и инвестиционните проекти на общински недвижими имоти, касаещи 

кметството;  

14. може да участва в работата на конкурсните комисии по Закона за 

общинската собственост (ЗОС) и Закона за обществените поръчки (ЗОП), когато касаят 

обекти в съответното населено място. 

(2) Кметовете на кметства могат да участват в заседанията на Общинския съвет 



с право на съвещателен глас и задължително вземат участие при обсъждането на 

въпроси, отнасящи се до кметството. 

(3) Кметовете на кметства изпълняват и други функции, възложени от закон, 

подзаконов нормативен акт, решения на Общинския съвет или от кмета на общината. 

(4) Правомощията на кмет на кметство в населеното място - гр. Поморие, което 

е административен център на общината, се изпълняват от кмета на общината. 

Раздел III 
Кметски наместници 

Чл. 21. (1) В състава на община Поморие влизат 6 кметства с назначен кметски 

наместник: Александрово, Каменар, Козичино, Лъка, Косовец и Медово 

(2) Кметският наместник е орган на изпълнителната власт в населеното място. 

Той може да бъде освободен предсрочно без предизвестие от кмета на общината. 

(3) Кметският наместник не може да извършва търговска дейност по смисъла на 

Търговския закон, да бъде контрольор, управител или прокурист в търговски дружества, 

търговски пълномощник, търговски представител, търговски посредник, синдик, 

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

дружества и кооперации за времето на мандата му. 

Чл. 22. (1) Кметският наместник: 

1. изпълнява бюджета на общината в частта му за съответното кметство; 

2. организира провеждането на благоустройствени, комунални и други 

мероприятия; 

3. отговаря за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост 

на територията на кметското наместничество; 

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

организира охраната на полски и горските 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 на територията на кметството; 

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

8. осигурява опазване на обществения ред; 

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

общината, отнасящи се до територията и гражданите на кметството; 

 

10. отчита се писмено за дейността си пред кмета на общината на шест месеца; 

11. участва в работата на Експертния съвет по устройство на територията при 

община Поморие, когато се засягат въпроси свързани с промяна на застроителния и 

регулационен план и инвестиционните проекти на общински недвижими имоти, касаещи 

кметството; 

 
12. може да участва в работата на конкурсните комисии по Закона за 

общинската собственост (ЗОС) и Закона за обществените поръчки (ЗОП), когато касаят 
обекти в съответното населено място. 

13. Кметският наместник може да участва в заседанията на Общинския съвет 

с право на съвещателен глас и задължително взема участие При обсъждането на въпрос, 

отнасящи се до кметството; 
 
(2) Кметският наместник изпълнява и други функции, възложени от закон, 

подзаконов нормативен акт, решения на Общинския съвет или от кмета на общината. 



 

 

Глава четвърта 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

Раздел I 

Общи положения 

Чл. 23. (1) Структурата и общата численост на общинската администрация се 

одобрява от Общинския съвет по предложение на Кмета на общината. Числеността на 

отделните организационни структури и административни звена е посочена в табличен 

вид в Приложение № 1 към настоящия правилник. 

(2) Общинската администрация е обща и специализирана. 

(3) Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на 

кмета, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната 

администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване. 

(4) Специализираната администрация подпомага осъществяването на 

правомощията на кмета, свързани с неговата компетентност. 

(5) Пряко подчинени на кмета на общината са: главен архитект, финансов 

контрольор, звено за вътрешен одит, служител по сигурност на информацията и 

дирекция „Обществени поръчки". 

(6) С решение на Общински съвет са утвърдени дейности под формата на 

структурни единици, които подпомагат общинската администрация. Функционалната и 

йерархичната им подчиненост са представени в Приложение 2 към настоящия 

правилник. 

Чл. 24. (1) Общинската администрация е организирана в дирекции и отдели, 

които подпомагат кмета на общината при осъществяване на правомощията му, 

осигуряват технически дейността му и извършват административното обслужване на 

физическите и юридическите лица. 

(2) Общинската администрация в община Поморие е структурирана в шест 

дирекции и пет отдела: 

1. дирекция „Бюджет, финанси и счетоводни дейности“; 

2. дирекция „Приходи, местни данъци и туризъм“; 

3. дирекция „Хуманитарни дейности“: 

4. дирекция „Строителство, устройство на територията, общинска собственост 

и управление на проекти“: 

а) отдел „Общинска собственост, транспорт и управление на проекти“; 

б) отдел „Устройство на територията и опазване на околната среда“; 

в) отдел „Строителство”. 

5. дирекция „Правно-нормативно, информационно и административно 

обслужване“: 

а) отдел „Правно-нормативно обслужване“; 

б) отдел „Административно и информационно обслужване“. 

6. дирекция „Обществени поръчки” 

(3) Длъжностите в отделните организационни структури и административни 

звена, се определят с длъжностното разписание, утвърдено от кмета на общината. 

Чл. 25. 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. 

Чл. 26. (1) Държавните служители и лицата, работещи по трудово 

правоотношение в общинската администрация, имат правата, предвидени в Закона за 

държавния служител, Кодекса на труда и в нормативните актове по тяхното прилагане. 

(2) Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение, 

заемат длъжности, чиито наименования се определят в Класификатора на длъжностите 

в администрацията. 

(3) Функционалните задължения на служителите се разписват в длъжностни 

характеристики, които се изготвят на база функционалните задължения на звената в 

администрацията, определени с настоящия правилник. Същите се актуализират при 

необходимост. 

Чл. 27. (1) За изпълнение на определени задачи, свързани с дейността на 

общината, могат да бъдат привличани външни лица в качеството им на експерти и 

консултанти. 

(2) Правата и задълженията на лицата по ал. 1 се определят в акта за привличането 

им и в сключения с тях договор от кмета на общината. 

Чл. 28. Освен определените с този правилник функции, служителите в 

общинската администрация изпълняват и отговарят за изпълнението и на други задачи, 

свързани както с преките им задължения, така също с отговорности на общината, 

произтичащи от национални мероприятия, спешни ангажименти и дейности и др. 

Чл. 29. (1) Служителите от общинската администрация са пряко подчинени на 

Директор на дирекция, респ. Началник на отдел. 

(2) Директорът на дирекция/началникът на отдел: 

1. ръководи, включително планира, организира, контролира и координира 

работата в структурното звено; 

2. носи отговорност за изпълнението на задачите на структурното звено пред 

кмета на общината; 

3. отчита постигането на целите и дейността на структурното звено пред кмета 

на общината; 

4. ръководи работата на непосредствено подчинените му служители в 

структурно звено 

5. участва в работата на комисиите на общинския съвет за обсъждане на 

въпроси, включени във функциите на съответната дирекция/отдел; 

6. разпределя между служителите в дирекцията/отдела постъпилите материали 

и документи и подписва изготвените становища, справки, писма и други документи 

преди предоставянето им за подпис от кмета; 
7. разработва и изменя длъжностните характеристики на пряко подчинените му 

служители; 

8. поставя конкретни задачи и цели на подчинените му служители; 

9. отговаря за окомплектоването, съгласуването и качеството на подготвените 

документи и материали, изходящи от повереното му структурно звено; 

10. осъществява оценката на изпълнението на непосредствено подчинените му 

служители, съгласно изискванията на „Наредбата за условията и реда за оценяване на 

изпълнението служителите в държавната администрация“; 

11. отговаря за актуалността на вътрешните документи, регламентиращи 

дейността в подчиненото му звено, в съответствие с действащите нормативни 

документи. 

12. прилага Система за финансово управление и контрол (СФУК). 
(3) При отсъствие на директора на дирекцията/началника на отдела той се 

замества от служител в дирекцията/отдела, определен със заповед на кмета. 



 
 

Раздел II 
Секретар на общината 

• Чл. 30. (1) Секретарят на общината осъществява административното ръководство 

на администрацията. Назначава се безсрочно от кмета на общината. 

(2) Секретарят на общината трябва да бъде лице с виеше образование и да 

отговаря на изискванията на Закона за държавния служител. 

(3) Секретарят на общината не може да извършва търговска дейност по смисъла 

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

дружество, търговски пълномощник, търговски представител, търговски посредник, 

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

търговски дружества и кооперации. 

Чл. 31. (1) Секретарят на общината организира, координира и контролира 

функционирането на общинската администрация за точно спазване на нормативните и 

поднормативни актове. 

(2) Секретарят на общината организира и отговаря за: 

1. дейността на общинската администрация; 

2. условията на работа на служителите на общината и за организационно- 

техническото обезпечаване на дейността им; 

3. деловодното обслужване, документооборота и общинския архив; 

4. дейността на звената по гражданска регистрация и административно 

обслужване; 

5. поддържане в актуално състояние на избирателните списъци в общината, 

организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните 

референдуми; 

6. разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета 

на общината; 

7. работата със заявленията, жалбите, сигналите и предложенията на 

гражданите и юридическите лица; 

8. утвърждава Вътрешни правила за организация на административното 

обслужване, които регулират взаимодействието на звената при осъществяване на 

административното обслужване и последователността на извършваните от и в тях 

действия; 

9. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в общинската 

администрация; 

10. в рамките на компетентността на общината осъществява връзката и 

координацията на съвместната работа на органите на МВР и другите институции по 

въпросите на обществения ред и спазването на законността на територията на общината; 

11. организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани 

с прилагането на Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Закона за 

местно самоуправление и местна администрация и др. и подзаконовите нормативни 

актове, свързани тяхното приложение; 
12. отговаря за дейността по здравословни и безопасни условия на труд на 

служителите в общинска администрация и за спазване на правилата за пожарна 
безопасност в сградите на общината; 

13. организира материално-техническото снабдяване на общинската 
администрация; 

14. отговаря за правилното ползване и управление на сградния фонд, ползван 

от общинската администрация; 



15. организира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на 

общинската администрация; 

16. предлага на кмета проект на структурата на общинската администрация; 

17. осигурява цялостната организация по провеждане на оценяване 

изпълнението на служителите; 

18. изпълнява други дейности, определени от други нормативни актове или 

възложени със заповед на кмета на общината; 

19. ръководи и контролира дейността на Дирекция „Правно-нормативно, 

информационно и административно обслужване” и Центъра за административно 

обслужване (ЦАО); 

Раздел III 

Главен архитект 

Чл. 32. (1) Главният архитект на общината провежда и контролира действията 

по устройство на територията според предоставените му правомощия по Закона за 

устройство на територията. 

(2) Главният архитект е пряко подчинен на кмета на общината и изпълнява 

своите функции в тясна връзка с дирекция „Строителство, устройство на територията, 

общинска собственост и управление на проекти“. 

(3) Главният архитект: 

1. ръководи работата на Общинския експертен съвет по устройство на 

територията; 

2. осъществява контрол по прилагането на устройствените планове, 

одобрените инвестиционни проекти, разрешенията за строеж, спазването на действащите 

нормативни актове за устройство на територията, както и цялостната общинска дейност, 

свързана с устройството на територията; 

3. издава визи за проектиране на ново строителство, преустройства, промяна на 

предназначението на обекти и за узаконяване на незаконни строежи; 

4. одобрява инвестиционни проекти; 

5. издава разрешения за строеж; 

6. издава становища за узаконяване на незаконни строежи; 

7. приема граждани и проектанти по въпроси и жалби; 

8. отговаря на заявления, жалби и запитвания на физически и юридически 

лица; 

9. издава удостоверения за въвеждане на обектите в експлоатация; 

10. участва в комисии, назначени от Кмета на Общината; 

11. подготвя задания за проектиране на общински инвестиционни проекти и 

градоустройствени разработки. 

(4) Гл. архитект изпълнява и други задачи, възложени му от кмета на общината 

със заповед или в длъжностната характеристика. 

Раздел IV 
Финансов контрольор 

Чл. 33. (1) Финансовият контрольор е пряко подчинен на кмета и не може да 
съвместява едновременно функции по одобряване, изпълнение, осчетоводяване и 
контрол. 

(2) Финансовият контрольор изпълнява следните функции: 

1. осъществява предварителен контрол за законосъобразност в общината, в 

съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 3, т. 5 от Закона за финансово управление и 

контрол в публичния сектор и одобрените от министъра на финансите, на основание чл. 

13, ал. 4 от същия закон Указания за осъществяване на предварителен контрол. 



2. документира предварителен контрол за законосъобразност преди поемането 

на всяко задължение и преди извършването на всеки разход, съгласно утвърдените от 

кмета писмени политики и процедури; 

3. подпомага кмета на общината при изграждане, развитие и функциониране на 

системите за финансово управление и контрол; изготвя вътрешни правила, методики, 

писмени политики и процедури за осъществяване на предварителен контрол и 

актуализиране на системата за финансово управление и контрол; 

4. оказва методическа помощ по изграждане на СФУК във второстепенните 

разпоредители с бюджети; 

5. дава становища по проекти на заповеди, наредби и други документи, 

свързани с финансовата дейност на общинската администрация, писмено изразява 

мнение относно законосъобразността на дадена дейност или процес; 

6. разполага с цялата документация, необходима за осъществяване на 

предварителен контрол, при необходимост извършва документални проверки, 

анкетиране, както и физически проверки на място; 

7. изготвя проектодоклад за състоянието на СФУК за съответната бюджетна 

година съгласно изискванията на Наредбата за формата, съдържанието, реда и сроковете 

за предоставяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансово управление и 

контрол в публичния сектор (ЗФУКПС). 
 

Раздел V 
Звено за вътрешен одит 

Чл. 34. (1) Звено „Вътрешен одит“ изпълнява своите функции в съответствие със 

Закона за вътрешния одит в публичния сектор. 

(2) Звеното за вътрешен одит се състои от ръководител и вътрешен одитор, 

които са на пряко подчинение на кмета на общината. Ръководителят на звеното за 

вътрешен одит докладва директно на кмета на общината. 

(3) Вътрешните одитори са независими при планиране, извършване и 

докладване на резултатите от вътрешния одит и не могат да изпълняват други дейности, 

различни от дейността по вътрешен одит. 

(4) Звеното по ал. 1 осъществява дейността по вътрешния одит на всички 

структури, програми, дейности и процеси в общината включително и разпоредители със 

средства от Европейския съюз, и на разпоредители от по-ниска степен, в съответствие с 

чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор. 

(5) Звеното за вътрешен одит осъществява вътрешен одит и в дружества с 

общинско участие в капитала, когато в тях не е изградено самостоятелно звено за 

вътрешен одит. 

(6) Вътрешните одитори са длъжни да спазват стандартите за вътрешен одит, 

Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешните одитори и утвърдената 

от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор. 
(7) Звеното за вътрешен одит подпомага общинската администрация за 

постигане на целите и чрез изпълнение на конкретни одитни ангажименти за даване на 
увереност или консултиране като: 

1. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически и годишен 

план за дейността си, които се съгласуват с кмета и общинския съвет; 

2. изготвя проект на статут на вътрешен одит и го представя за съгласуване с 

кмета на общината 

3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент за увереност; 

4. дава независима и обективна оценка на кмета на общината за състоянието на 

одитираните системи за финансово управление и контрол, както и на всяка промяна на 



структури и функции в общината; 

5. оценява процесите на идентифициране, оценка и управление на риска, 

въведени от кмета на общината; 

6. проверява и оценява съответствието на дейността със законовите и 

подзаконовите нормативни актове, вътрешните актове и договорите, надеждността и 

всеобхватността на финансовата оперативната информация; създадената организация по 

опазване на архивите и информацията, както и ефективността, ефикасността и 

икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите 

ангажименти и постигането на целите; 

7. консултира кмета на общината по негово искане, като дава съвети, мнения и 

други с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола, без да поема 

управленска отговорност за това; 

8. докладва и обсъжда с кмета на общината и ръководителите на структурите, 

чиято дейност е одитирана резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и 

представя одитен доклад; 

9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване адекватността и 

ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага кмета на 

общината при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване 

изпълнението на препоръките; 

10. изготвя и представя на кмета на общината годишен доклад за дейността по 

вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор; 

11. изготвя и представя за утвърждаване от ръководителя на организацията 

план за професионалното обучение и развитие на вътрешните одитори; осъществява 

контакт с други звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел 

обмяна на добри практики. 

 
Раздел VI 

Служител по сигурност на информацията 

Чл. 36. (1) Служителят по сигурност на информацията е пряко подчинен на кмета 

на общината. 

(2) Служителят по сигурност на информацията трябва да притежава само 

българско гражданство и да е получил разрешение за достъп до класифицирана 

информация, издадено от Държавна комисия по сигурността на информацията (ДКСИ). 

(3) Служителят по сигурност на информацията задължително преминава 

обучение в областта на защитата на класифицираната информация. 

(4) Служителят по сигурност на информацията изпълнява следните задачи: 

1. следи за спазването на изискванията на Закона за защита на класифицираната 

информация (ЗЗКИ); 

2. прилага правилата относно видовете защита на класифицираната 

информация; 
3. разработва план за охрана на общината чрез физически и технически 

средства и следи за неговото изпълнение; 
4. извършва периодични проверки на отчетността и движението на 

материалите и документите; 

5. извършва обикновено проучване по чл. 47 от ЗЗКИ, относно издаване на 

разрешение за достъп до класифицирана информация; 

6. осъществява процедурата по обикновеното проучване в рамките на 

общината и води регистър на проучените лица; 

7. уведомява ДКСИ при изтичане на срока на разрешенията, при напускане или 

преназначаване на служителя, както и при необходимост от промяна на разрешението, 



свързано с достъп до определено ниво на класификация; 

8. информира незабавно в писмена форма ДКСИ и компетентната служба за 

всяка промяна, отнасяща се до обстоятелствата, свързани с издадените разрешения, 

удостоверения, сертификати или потвърждения; 

9. води на отчет случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана 

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

10. следи за правилното определяне нивото на класификация на информацията; 

11. разработва план за защита на класифицираната информация при положение 

на война, военно или друго извънредно положение; 

12. организира и провежда обучението на служителите в общината в областта 

на защитата на класифицираната информация; 

13. служителят по сигурността на информацията контактува на ръководно и 

експертно ниво с Държавна комисия по сигурността на информацията, Държавна 

агенция „Национална сигурност”, Министерство на вътрешните работи и Министерство 

на отбраната по въпроси свързани с прилагането на ЗЗКИ; 

14. изпълнява и други задачи, във връзка със сигурността на информацията, 

поставени със заповед от кмета на общината. 

Раздел VІІ 

Обща администрация 

Чл. 36. (1) Общата администрация осигурява технически дейността на органите 

на местната власт и на специализираната администрация и извършва дейности по 

административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица. 

(2) Общата администрация е организирана в две дирекции: 

1. Дирекция „Бюджет, финанси и счетоводни дейности”; 

2. Дирекция „Правно-нормативно, информационно и административно 

обслужване“. 

Чл. 37. Дирекция „Бюджет, финанси и счетоводни дейности” е пряко подчинена 

на заместник-кмет „Бюджет и финанси” и има следните функции: 

1. организира разработването, приемането и актуализация на бюджета на 

общината по пълна бюджетна класификация; 

2. изготвя бюджетна прогноза за следващи периоди; 

3. оказва методическа помощ по разработването и изпълнението на бюджета 

на всички бюджетни дейности и кметства в общината; 

4. въз основа на утвърденото длъжностно разписание, актовете за 

назначаване на държавните служители, сключените трудови договори и допълнителните 

споразумения към тях, изготвя поименно разписание на длъжностите съгласно 

„Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията“. 

Съгласува щатните разписания на поделенията, които са на бюджетна издръжка; 

5. осъществява оперативно ръководство за своевременно финансиране на 

разходите на всички второстепенни разпоредители с бюджет в сферата на 

здравеопазване, образование, култура, социални дейности и кметства; 

6. извършва текущ и последващ контрол по своевременното завеждане на 

стопанските операции за приходите и разходите на бюджетните средства, на средствата 

от Европейския съюз и чуждите средства; 

7. подготвя отчетите за касовото изпълнение на бюджета по образец на 

министерството на финансите; 

8. следи за своевременното внасяне на събраните суми от услуги в приход на 

общинския бюджет, съдейства за подготовката на план-сметките и калкулациите на 



разходите при определяне размерите на местните такси и цени на услуги, предоставяни 

от общината; 

9. осигурява, при необходимост, експерти и специалисти от своята област за 

участие в работни групи по дейности, определени по вид и време със заповед на кмета; 

10. осъществява дейността си в тясна връзка с финансовия контрольор; 

11. съгласува длъжностното и поименното разписание, по отношение 

на финансовите параметри. 

12. изготвя обобщени счетоводни отчети за изпълнение на бюджета и 

осъществява контрол за правилното разходване на средствата съгласно утвърдения 

бюджет; 

13. извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите на 

общинския бюджет; 

14. организира изготвянето и изпращането на съобщенията на 

задължените лица за дължимите суми по частни общински вземания; 

15. подготвя ведомости за заплати и платежни документи за осигуровки 

върху заплатите на работниците и служителите; 

16. води отчетност на всички дълготрайни активи чрез проверки и 

инвентаризации в изпълнение на Закона за счетоводството; 

17. изготвя годишни и междинни отчети и приложенията към тях в 

съответствие с изискванията на чл. 63 от Закона за счетоводството и приложимите 

счетоводни стандарти; 

18. организира съхранението на счетоводната информация и 

ползването й съгласно чл. 12 - 14 от Закона за счетоводството; 

19. 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; отговаря За финансовото отчитане на проектите по европейски програми; 

20. осъществява методическо ръководство на бюджетните звена, 

създадени на териториален и отраслов принцип по приложение на нормативната уредба, 

свързана с финансово счетоводната дейност; 

21. обобщава счетоводните и статистическите отчети и отчетите за 

касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките 

за чужди средства на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет; 

22. отчита капиталовите разходи и всички целеви средства на 

общината; 

23. изготвя периодични и годишни отчети за сметките за средства от 

Европейския съюз и сметките за чужди средства, както и допълнителна информация, 

изискана от Министерство на финансите и Сметна палата; 

24. води книга за отчитане на извънредния труд и отчита същия на 

полугодие пред инспекцията по труда. 

25. следи за законосъобразността на СФУК и при необходимост я 

актуализира. 

Чл. 38. (1) Дирекция „Правно-нормативно, информационно и 

административно обслужване” е пряко подчинена на секретаря на общината и е 

организирана в два отдела. 

(2) Отдел „Правно-нормативно обслужване“ изпълнява функции по следните 

направления: 

А) Правно – нормативно обслужване 

1. дава мнение по законосъобразността на проектите на заповеди на Кмета на 

общината като ги парафира, а при несъгласие прилага мотивирано мнение; 

2. съгласува договори, по които е страна общината; 



3. подпомага дейността на кмета, заместник-кметовете и секретаря на общината 

при подготовката на проекти за решения, внасяни в Общински съвет; 

4. осигурява кореспонденцията по съдебните дела; периодично информира 

Кмета на общината за хода на делата; 

5. осъществява процесуално представителство пред всички органи на 

съдебната власт по дела от различен характер и арбитражен съд, за които не е 

упълномощен адвокат; 

6. при отправено писмено искане от служителите в общинската администрация 

при решаването на проблеми от компетентността на общината дава становище. 

7. участва във всички конкурси и търгове, провеждани от общината, когато 

закон предвижда участието им в качеството на юрисконсулт на общината; 

8. съгласува за законосъобразност проектите на наказателните постановления 

издадени в административно-наказателното производство за извършените нарушения по 

наредбите на Общински съвет и административните актове на кмета на общината; 

9. съдейства на другите дирекции и общинските предприятия за събиране на 

вземанията на община Поморие; 

10. дава правни становища по проекти за вътрешно-нормативни актове 

(правилници, наредби, вътрешни правила, решения и др.) и във връзка с жалбите и 

сигналите на физически и юридически лица. 

Б) Административно обслужване 

1. получава, обработва, регистрира, разпределя и предава входящата 

кореспонденция; обработва и изпраща изходящата кореспонденция; организира 

деловодството, документооборота в Общината и общинския архив; 

2. подпомага и оказва методическа помощ на гражданите при подготовката и 

комплектоването с необходимите документи на преписките (заявленията, писмата и 

сигналите) до кмета на общината; 

3. организира работата с жалбите, сигналите и предложенията на гражданите, 

следи за изпълнението на сроковете за отговор на кореспонденцията в администрацията, 

чрез деловодната система „Архимед”; 

4. подготвя и предлага проекти и програми за подобряване процеса на 

предоставяне на административни услуги на гражданите в общината; 

5. ръководи и контролира дейността на ЦАО, прави предложения за 

подобряване на административното обслужване. 

6. поддържа в актуално състояние информационните материали и 

информационните табла в ЦАО. 

В)  Протокол и канцелария: 

1. организира протоколното обслужване в община Поморие. 

2. осъществява координацията на дейността с областната администрация, 

министерства, ведомства и други институции; 

3. осъществява връзките на Кмета с всички служители на общината. 

4. осъществява техническото обслужване на кмета, като отговаря на 

телефонни обаждания, получава, изпраща и предава факсове и електронна поща, набира 

и оформя текстовете на документи; 

5. съставя график за срещите на кмета и осигурява присъствието на поканените 

лица; 

6. организира приема на служители и външни лица, както и на граждани в 

приемния ден на кмета; 

7. осъществява телефонна връзка или конферентна връзка между кмета и 

лицата, с които той желае да разговаря; 

8. получава и предава на кмета адресираната до него кореспонденция от 



деловодството и предава подписаните от кмета документи за извеждане от 

деловодството. 

Г) Управление на човешките ресурси 

1. оформя документите и заповедите на кмета при сключване и промяна на 

трудовите и служебните правоотношения на персонала в общината, извънредния труд, 

графици за отпуски, в съответствие с трудовото законодателство, инструкциите по 

управление на човешките ресурси. Води личните досиета на служителите от общинската 

администрация и издава документи и удостоверения, свързани с тях; 

2. съгласувано с дирекция „Бюджет, финанси и счетоводни дейности”, изготвя 

и предлага на кмета на общината длъжностното разписание с конкретните длъжности, 

които ще се използват в администрацията, при спазване на Класификатора на 

длъжностите в администрацията, разпоредбите на наредбата за прилагането му и 

специфичните изисквания, определени с нормативен акт; 

3. съгласува проектите на длъжностните характеристики, като проверява за 

съответствието им с Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители 

и ги предава на секретаря за утвърждаване; 

4. осигурява техническа, логистична и методологична подкрепа на 

ръководителите на структурни единици при прилагане на „Наредбата за оценяване 

изпълнението на служителите в държавната администрация1*; 

5. отговаря за приобщаването на новите служители, организира дейностите по 

квалификацията и преквалификацията на кадрите, създава условия за повишаване на 

мотивацията и ефективността на труда им; 

6. осъществява връзка с Агенция по заетостта, Национален осигурителен 

институт (НОИ), Национална агенция по приходите (НАП) и Изпълнителна агенция 

„Главна инспекция по труда”, като и техните териториални поделения; 

7. подготвя и участва в процедури при провеждане на конкурси за назначаване 

на служители по трудово и служебно правоотношение; 

8. изготвя проект на годишния план за обучение на служителите и го предава 

на секретаря за съгласуване; 

9. поддържа данните в „Административния регистър“ в частта относно 

незаетите длъжности по служебно и по трудово правоотношение и обявленията за 

конкурси за държавни служители; 

10. .участва във разработването на вътрешни нормативни документи, 

отнасящи се до управление на човешките ресурси; 

11. съгласува договорите и другите актове, свързани с възникване, изменение 

и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения със служителите, на 

заповедите за дисциплинарни наказания и за търсене на имуществена отговорност на 

виновните лица; участва в комисии за провеждане на конкурсни процедури по Закона за 

държавния служител и за провеждането на конкурси по Кодекса на труда; 

Д) Защита на личните данни 

1. участва във всички въпроси, свързани със защитата на личните данни;  

2. наблюдава спазването на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД и на други 

разпоредби за защитата на данни и на политиките на администратора по отношение на 

защитата на личните данни, включително възлагането на отговорности, повишаването 

на осведомеността и обучението на персонала, участващ в операциите по обработване, и 

съответните одити;  

3. участва в разработването на проекти и прави предложения за нови или за 

изменение на вътрешноведомствени актове, регламентиращи защитата на личните 

данни;  



4. прави анализ на практиката и дава становища при осъществяване на 

задълженията на администратора във връзка с прилагането на Закона за защита на 

личните данни и прави предложения за промени във връзка с отстраняване на 

констатирани пропуски;  

5. предоставя съвети на администратора на лични данни по отношение на 

оценката на въздействието върху защитата на данните;  

6. наблюдава извършването на оценка на въздействието върху защитата на 

личните данни, съгласно чл. 35 от Регламент (ЕС) 2016/679;  

7. действа като точка за контакт за надзорния орган по въпроси, свързани с 

обработването, включително предварителната консултация, посочена в чл. 36 от 

Регламент (ЕС) 2016/679; 

8.  предлага насоки относно оценките на риска, противодействието и 

оценката на въздействието върху защитата на данните в организацията, в която работи 

или служи;  

9. обработва заявления, жалби и сигнали  на субектите на лични данни;  

10. сътрудничи си с надзорния орган по чл. 51 от Регламент (ЕС) 2016/679;  

11. познава и спазва Кодекса за поведение на служителите в държавната 

администрация;  

12. спазва правилата за работа с документи, съдържащи класифицирана 

информация; 

13.  извършва и други дейности и задачи, възложени от администратора на 

лични данни, които не водят до конфликт на интереси; 

14.  извършва проверки по сигнали и жалби срещу незаконно или неправилно 

обработване на лични данни. 

(3) Отдел „Административно и информационно обслужване” изпълнява 

следните функции: 

А) Гражданска регистрация 

1. организира изпълнението и прилагането на Закона за гражданска 

регистрация, както и други законови и подзаконови нормативни актове, свързани с 

гражданската регистрация на физически лица; 

2. съставя, поддържа в актуално състояние и съхранява регистрите за 

гражданско състояние и отговаря за законосъобразно съставяне на актовете по 

гражданско състояние и гражданска регистрация; 

3. създава и поддържа локална база данни „Население”, информационната 

система „АКТОПИС” в актуален вид и Единната система за гражданска регистрация; 

4. приема искания и заявления на граждани и издава удостоверения в 

съответствие с действащото законодателство, касаещи регистрите за гражданско 

състояние и гражданска регистрация; 

5. оказва методическа помощ в рамките на своята компетентност на кметовете 

на кметства и кметски наместници; 

6. контролира работата на кметовете на кметства и кметските наместници по 

регистрация на гражданското състояние на лицата, правилното оформяне и съхранение 

на регистрите за населението и издаването на съответните документи; 

7. поддържа в актуално състояние избирателните списъци в общината; 

8. изпълнява задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на 

избори, референдуми, преброяване и други мероприятия; 

9. води дейностите по обслужване на органите по настойничество и 

попечителство; 

10. извършва и други дейности, вменени му със закон или подзаконов 

нормативен акт като компетенция на ГРАО. 



Б) Информационно обслужване 

1. организира, координира и контролира внедряване, развитие и обслужване на 

информационните системи в общината; 

2. анализира и разработва предложения за решаване на управленски проблеми 

и методически въпроси в областта на информационните технологии и компютърни 

системи; 

3. поддържа наличната компютърна техника, мрежовите операционни системи, 

сървърите, локалната мрежа и телефонната мрежа в общината; 

4. проучва необходимостта от специализирани потребителски програмни 

продукти за нуждите на общинска администрация и тяхната наличност на пазара на 

информационни технологии; 

5. подготвя техническо задание за доставка или възлагане за разработка на 

софтуер и компютърна техника; 

6. участва в комисии за доставка на програмни продукти и компютърна 

техника; 

7.осъществява контакти с фирмите и ведомствата, създатели на софтуер, 

използван в работата на община Поморие и оказва методическа помощ на специалистите 

при приложението му; 

8. поддържа интернет страницата на общината въз основа на предоставена 

информация от дирекциите и отделите, ОбС и кметовете на кметства; 

9. дава публичност на решенията на ОбС и нормативните актове, приети от 

него, като ги публикува в интернет-страницата на община Поморие; 

10. организира комуникационна връзка с кметствата и кметските 

наместничества за предоставяне на административни услуги на населението; 

11. поддържа електронен архив на информационните масиви; 

12. участва при разработване на вътрешни документи и инструкции, 

регламентиращи дейността по информационно обслужване; 

13. изготвя справки и отчети в електронен вид, въз основа на данните от 

програмните продукти; 

14. изпълнява и други задачи, свързани с информационното обслужване в 

общината, поставени от секретаря на общината. 

В) Връзки с обществеността 

1. участва в организацията съвместно с кметовете на кметства, приемите 

и/или срещите на кмета на общината в кварталите и селата; 

2. организира връзките на кмета с политическите партии, обществени и 

граждански организации и сдружения, и средствата за масова информация; 

3. организира публичните изяви на кмета и заместниците му; 

4. организира връзките със съседни общини, които са в партньорски 

взаимоотношения с община Поморие; 

5. организира връзките с асоциациите, в които членува община Поморие; 

връзките с дипломатическите мисии, побратимените градове на община Поморие и 

международни сдружения; 

6. организира брифинги и пресконференции, договаря интервюта и участия в 

предавания по електронните медии; 

7. осъществява връзка с медии и изпраща прессъобщения и покани; 

Обслужването на гражданите и юридическите лица се осъществява в Център за 

административно обслужване (ЦАО), където са обособени изнесени работни места на 

дирекция „Приходи, местни данъци и туризъм“, отделите „Устройство на територията и 

опазване на околната среда“ и „Правно - нормативно обслужване“. Служителите, 



работещи в него, са на щатни длъжности в отделните функционални звена на общинската 

администрация. Административно и методически те са подчинени на ръководителите на 

съответните звена, а организационно на оправомощено длъжностно лице сред 

служителите в Центъра, съвместявайки и друга, конкретна дейност по административно 

обслужване. Отговорното длъжностно лице организира, координира и контролира 

дейностите по организация на обслужването на клиентите, по планиране, анализиране и 

отчитане на работата, по информационното обезпечаване, по срочното и качествено 

изпълнение на услугите, по технологичното усъвършенстване и нововъведенията, по 

наблюдението на дейността и трудовата дисциплина и т.н. Той предлага, съгласува и 

въвежда стъпки за подобряване на обслужването. 

Раздел VIII 
Специализирана администрация 

Чл. 39. (1) Специализираната администрация подпомага осъществяването на 

правомощията на кмета, свързани с неговата компетентност. 

(2) Специализираната администрация е организирана в четири дирекции: 

Чл. 40. Дирекция „Обществени поръчки” е пряко подчинена на кмета на 

Общината и има следните функции: 

1. планира (след получаване на информация от заявителите), организира и 

координира всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури за 

възлагане на обществени поръчки и изготвя график за тяхното провеждане през 

съответната година; 

2. съвместно със структурата, за чиято нужда се провежда конкретната 

поръчка, разработва документациите по процедурите за възлагане на обществени 

поръчки; 

3. провежда процедурите и участва в комисиите за възлагане на обществени 

поръчки в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила за 

обществените поръчки на Европейската общност и националното законодателство, като 

носи отговорност за законосъобразното им провеждане и финализиране; 

4. изготвя проекти на договори за възлагане на обществени поръчки и 

организира сключването им, осъществява наблюдение и контрол върху изпълнението 

им, съвместно с отговорното административно звено, за чиито нужди е подписан 

договора и получава своевременно необходимата информация от звената на общинска 

издръжка; 

5. води регистър на проведените обществени поръчки през съответната година 

и организира архивирането им, съобразно действащите Вътрешни правила; 

6. подготвя становища по проекти на актове във връзка с прилагането на 

Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове; 

7. подготвя и изпраща за публикуване в нормативно установените срокове на 

необходимата информация при възлагането на обществените поръчки до Агенцията по 

обществените поръчки, до електронната страница на ,Държавен вестник” и до 

Официален вестник на ЕС; 

8. следи изпълнението на договорите, за които отговарят служители от 

дирекцията, осъществява контрол, изготвя становища за тяхното изпълнение и 

предприема нужните действия при тяхното приключване или предсрочно прекратяване; 

9. участва в комисии за актуализации на цени по обслужваните договори; 

10. периодично изготвя протоколи за нови доставяй цени, съобразени с 

промяната на цените на пазара по договорите, отговорни лица за които са служители от 

дирекцията; 

11. предоставя информация относно договорите на общинските звена, 



общинската администрация и други Държавни институции; 

12. изготвя и изпраща информация до АОП и официален вестник на ЕС, в 

законовите срокове, съгласно ЗОП; 

13. изготвя протоколи, становища и други документи свързани с работата в 

дирекцията - при поискване от кмета или секретаря; 

14. обобщава информация за планираните обществени поръчки, подготвя и 

изпраща предварителните обявления до Агенцията по обществени поръчки; 

15. води и съхранява досиета на проведените обществени поръчки; 

16. архивира досиета на проведените обществени поръчки, съгласно 

действащите Вътрешни правила; 

17. оказва методическа помощ във връзка с организирането, провеждането и 

архивирането на документацията, свързана с обществените поръчки; 

18. изготвя становища, жалби, възражения, заявления и други и съдейства за 

изграждане на правна защита във връзка с проведени процедури за възлагане на 

обществени поръчки, включително и по проектите с европейско финансиране; 

19. участва в разработването на вътрешните правила на общината по Закона за 

обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; 

20. при поискване от контролните органи, представя информация за 

проведените обществени поръчки по реда на ЗОП; 

21. води досиета на преписките по обжалвани пред КЗК и ВАС процедури на 

възлаганите от Община Поморие поръчки по реда на ЗОП. 

Чл. 41. Дирекция „Хуманитарни дейности” е пряко подчинена на заместник-кмет 

„Бюджет и финанси”, към нея има две функционални звена и има следните функции: 

А) Култура: 

1. организира и реализира изпълнението на общинската културна политика; 

2. проучва, планира и анализира развитието на културните дейности в общината 

и създава условия за тяхната реализация; 

3. изпълнява държавната и общинската политика в областта на културата, 

съблюдавайки основните принципи и приоритети, определени със Закона за закрила и 

развитие на културата и/или решения на Общински съвет в тази насока, разпоредби и 

заповеди на кмета; поддържа връзка с културните институти, творчески сдружения, 

неправителствени организации и др.; осъществява своята дейност в пряко 

взаимодействие с Министерството на културата; 

4. извършва експертна дейност и координира работата на общинските културни 

институти; оказва методическа помощ в дейността на народните читалища от общината; 

разпределя предвидените в бюджета средства между читалищата в общината, следи за 

своевременното и цялостно отчитане на субсидиите, съгласно утвърдените указания за 

отчитане на субсидиите от читалищата. 

5. организира финансирането на местните и държавни дейности по културата; 

6. планира, разработва и организира изпълнението на Културния календар на 

общината и осъществява контрол при неговото изпълнение; организира общоградски 

тържества от общински и национален характер; изготвя план-сметка и отчет за 

реализиране на мероприятията; 

7. участва при разработването и създаването на условия за изпълнението на 

проекти и програми с културна насоченост; координира работата по международни 

проекти, касаещи между културното сътрудничество и обмен; 

8. съдейства за развитие на културния туризъм в общината чрез оптимално 

използване на богатото културно наследство и традиции, адаптиране и социализиране на 

местните културни паметници и включването им в европейските и национални културни 

маршрути; подпомага дейностите по издирване на фолклорното наследство, 

етнографията, краезнанието и родознанието на територията на общината; 



9. координира и съорганизира прояви с междуетнически характер и съдейства 

за равностойното участие на отделните етноси в общия културен процес на общината; 

10. подпомага развитието на музейното и библиотечно дело, съдейства за 

стопанисването, популяризирането и опазването на паметниците на културата; 

11. подпомага дейността по изучаването и реконструкцията на недвижимите 

паметници на културата от местен или национален мащаб на територията на общината. 

Б) Образование, хуманитарни дейности и спорт: 

1. провежда националната и общинска политика в сферата на образованието, 

здравеопазването и социалните дейности в общината; 

2. предлага на ръководството на общината обобщени предложения от учебните 

и детски заведения за оптимизиране структурата им в съответствие с потребностите на 

общината и съществуващата нормативна уредба; 

3. създава организация и контролира осигуряването на задължителното 

училищно обучение на територията на община Поморие; 

4. осигурява условия за нормален учебно-възпитателен процес; съдейства 

според възможностите на общината и контролира поддържането на материално-

техническата база в общинските училища, детските градини и обслужващите звена; 

5. упражнява контрол по спазването на нормативните актове във всички 

бюджетни структурни звена, които наблюдава; 

6. координира и контролира дейността на общинските здравни заведения, 

детските ясли, детска млечна кухня, детски градини, училища и обслужващи звена; 

7. контролира храненето на децата в детските градини и училищата; 

8. осигурява условия за здравното обслужване в училищата и детските 

заведения на територията на общината; 

9. участва в подготовката на проекти, свързани с превантивната и корекционно- 

възпитателната работа с малолетни и непълнолетни; 

10. контролира дейността на домашния социален патронаж, домовете за 

възрастни лица, клубовете на пенсионера и инвалида; 

11. следи за състоянието на безработицата в общината и разработва програми за 

трудова заетост съвместно с Дирекция „Бюро по труда”; 

12. координира, управлява и осъществява ритуалната дейност; 

13. координира, разработва и реализира мероприятия и програми с 

неправителствени организации, Дирекция „Бюро по труда” и Дирекция „Социално 

подпомагане” за подпомагане на гражданите в неравностойно положение; 

14. води необходимата документация и осъществява контрол по изпълнение на 

програмите за временна заетост; 

15. осъществява общинската политика по отношение на спорта; 

16. упражнява контрол при стопанисване на общинските спортни имоти; 

17. организира общинските спортни първенства; 

18. провежда национална и общинска политика в сферата на интеграцията на 

етническите малцинства; 

19. отговаря за воденето на регистъра на вероизповеданията, 

Чл. 42. (1) Дирекция „Строителство, устройство на територията, общинска 

собственост и управление на проекти” е организирана в три отдела и е пряко подчинена 

на заместник-кмет „Строителство, инфраструктура, транспорт и управление на 

проекти“: 

(2) отдел „Устройство на територията и опазване на околната среда” има следните 

функции: 

1.  изпълнява функциите и задачите по устройство на територията, 

регламентирани в Закона за устройство на територията ( ЗУТ ); 

2. поддържа архива на одобрените устройствени планове и измененията им, и 



архив на издадените строителни книжа; 

3. поддържа определените по ЗУТ регистри на решенията за изработване на 

подробни устройствени планове (ПУП) и на измененията им, регистър на издадените 

разрешения за строеж, регистър на въведените в експлоатация строежи и др.; 

4.  организира и подпомага дейността на общинския експертен съвет, 

включително експертизи и становища по внесени проекти; 

5. организира цялостната дейност по изработване, поддържане и използване на 

кадастъра на населените места в общината; отговаря за изпълнението на приетите рт 

общинския съвет общи и подробни устройствени планове, подготвя проекти за тяхното 

изменение; 

6. предоставя информация за адреса на всички новопостроени сгради на 

структурите за гражданска регистрация от същата общинска администрация или за 

настъпилите промени в адресите (закриване/преномериране/откриване на адрес; 

откриване/сливане/разделяне на локализационна единица; при промяна на 

териториалния обхват на населено място, както и при закриване на населено място) в 

съответствие с разпоредбата на чл. 126 от Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за 

функциониране на единната система за гражданска регистрация; 

7. поддържа подземен кадастър на общината; 

8. издава скици на поземлени имоти в границите на населените места; одобрява 

архитектурни и други проекти за обекти на територията на общината; 

9. поддържа архив на одобрените подробни устройствени планове; 

10. изработва изменения на ПУП за общински имоти; 

11. извършва административно-техническото обслужване на гражданите и 

юридическите лица, по отношение на устройство на територията; 

12. одобрява инвестиционни проекти и издава разрешения за строеж; 
13. изготвя или участва в изготвянето на програми, стратегии и планове за 

устойчиво развитие и за изпълнение на държавната политика по отношение на околната 
среда; реализира законовите задължения на общината в областта на опазване на околната 
среда; 

14. взема решения или предлага на изпълнителния орган решения по заявления 

и сигнали на граждани в областта на ТСУ; 

15. контролира екологичното състояние на общината;  

16. отговаря за дейностите по третиране на отпадъците и поддържане на 

чистотата на територията на община Поморие; 

17. координира дейността на общинска администрация в областта на 

екологията с РИОСВ, РЗИ, както и с неправителствени екологични и природозащитни 

организации и движения; 

18. упражнява редовен контрол по опазване чистотата и зелените площи, 

стопанисването на зелените площи от граждани, физически и юридически лица; 

19. издава необходимите удостоверения по ЗУТ. 

(3) отдел „Общинска собственост, транспорт и управление на проекти” има 

следните функции: 

1. анализира и формира предложения по общата икономическа и стопанска 

политика на общината; 

2. участва в разработването на краткосрочни и дългосрочни стратегии и 

програми за развитие на общинските дружества, предприятия и търговски дружества с 

Общинско участие; 

3. организира дейността по управлението на имотите общинска собственост, 

следи за състоянието на общинските имоти и прави предложения за осигуряване щ 

бюджетни средства за ремонта и поддръжката им; 

4. издирва, проучва и комплектова документите, доказващи собствеността на 



общината и съставя актове за общинска собственост; подготвя преписки за деактуване 

на имоти държавна собственост; 

5. организира необходимите действия по предоставяне особено право на 

ползване - концесия; 

6. организира дейности по отдаване под наем на имоти, провеждане на търгове 

и конкурси; изготвя проекти на решения на общинския съвет за разпоредителни действия 

с имоти частна общинска собственост и ги изпълнява; 

7. извършва контрол по стопанисване на общинските имоти; 

8. поддържа картотека на нуждаещите се от жилища лица и семейства; 

настанява граждани с доказани жилищни нужди в жилища от общинския жилищен фонд; 

обслужва договорите за наем на настанените в общински жилища, включително и 

събиране на вземанията; 

9. изготвя и организира изпълнението на заповеди за изземване на общински 

имоти, използвани неправомерно; 

10. води регистри, свързани с общинската собственост, съгласно нормативните 

разпоредби; 

11. съгласува проекти за организация на движението и паркирането, 

светофарни уредби, промени в съществуващата организация на движението и режима на 

работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица; 

12. съгласува проекти за временна организация на движението при извършване 

на строителство, ремонт и други работи по улиците или по прилежащите на тях 

недвижими имоти; 

13. изготвя схема за сигнализирането на места за паркиране за служебни нужди 

„служебен абонамент” и разрешение за ползването им по искане на физически и 

юридически лица; 

14. изготвя схема за сигнализирането на места за паркиране на ППС, 

превозващи хора с увреждания по местоживеене; 

15. извършва дейности по отчет и регистрация на ППС с жива тяга; 

16. отговаря за вертикалната сигнализация и хоризонтална маркировка на 

пътната мрежа на общината; 

17. установява и поддържа международни партньорства, предлага на 

ръководството подходящи програми, инициирани от правителството, НЦО, 

международни организации и др.; 

18. координира разработването и управлението на проекти , свързани с участие 

на общината по различни програми; 

19. осъществява общинската стратегия за развитие и инвестиционен план за 

реализирането й, както и други стратегически документи; 

20. координира привличането на финансови средства, осигурява материални 

ресурси и услуги по проекти по оперативните програми на ЕС, програми на ЕК, програми 

на национални и чуждестранни институции, и международни организации и 
др.; 

21. извършва мониторинг и анализ на хода на протичащи и приключени 

проекти; 

22. създава и поддържа банка с информационни ресурси за осигуряване на 

работа по проекти и програми; 

23. установява нови контакти с общини от страни членки на ЕС и 

международни организации за съвместно участие в проекти, програми с външно 

финансиране; 

24. оказва методическа и консултанска помощ при разработването на проекти 

от външни инвеститори. 

25. координира и контролира изпълнението на проекти и програми, 



финансирани по оперативни програми, програми на ЕК, както и от други международни 

финансови институции, в които община Поморие е страна, с цел осигуряване на 

ефективно, ефикасно и законосъобразно изпълнение; 

26. изготвя периодични доклади за напредъка на проектите, изпълнявани или 

координирани от дирекцията и ги представя пред ръководството на общината; 

27. координира дейностите, свързани с осигуряване на публичност и 

прозрачност относно получените от ЕС и международните финансови институции 

средства по проектите; 

28. подготвя и поддържа досиета за изпълняваните от общината проекти, 

финансирани по оперативни програми, програми на ЕК, от други международни 

финансови институции и донорски програми; 

29. отчита изпълнението на проектите и програмите пред донорите / 

съответните финансови институции. 

(4) отдел „Строителство” има следните функции: 

1. проучва  потребностите на населените места от обекти на строителството и 

благоустройството; 

2. изготвя краткосрочни и средносрочни инвестиционни програми на общината 

и обезпечава възлагането на проучвателните и строителните работи; 

3. подготвя програма и провежда политика по енергийна ефективност; 

4. контролира прилагането на улична и дворна регулация и участва при 

съставяне на протокол за строителна линия и ниво при започване на строителството; 

5. контролира качеството на строително-монтажните работи, приемането на 

обекти с общинско значение и упражнява контрол, който е: 

- архитектурно-строителен; 

- по изграждане на инженерната инфраструктура, благоустрояването и др.; 

- по изграждане на жилищни, вилни, обществени и др. сгради; 

- за предотвратяване на незаконно строителство; 

- архивира договори по строителство и НСН 

6.изготвя задания за озеленяване; извършва контрол и администриране на 

дейностите по озеленяване и поддържане на зелената система в общината; 

7.приема и проверява строителната документация; 

8.контролира актовете за СМР; 

9.участва в комисии по заповеди; 

10.изработва строителни програми; 

11.удостоверява факти и обстоятелства по ТСУ; 

6. архивира договори по строителство и НСН; 

7. консултира граждани; 

8. отговаря на жалби и молби; 

9. справки и сведения; 

10. участва при формиране на бюджета и капиталова програма за съответната 

година при изготвяне на КСС и контрол при изпълнение на обектите от Капиталовата 

програма; 

11. участва в комисии при избор на изпълнител по ремонтите на обекти 

общинска собственост (сгради, инфраструктура и съоръжения). 

Чл.43. Дирекция „Приходи, местни данъци и туризъм” е пряко подчинена на 

заместник-кмет „Бюджет и финанси“. Дирекцията има следните функции: 

А)  Приходи и местни данъци 

1. приема и обработва данъчни декларации и документи по Закона за местните 

данъци и такси (ЗМДТ); оказва методическа помощ на клиентите; 

2. определя размера на данъчните задължения, въз основа на декларираните 

данни; 

 



3. събира данъци и такси по ЗМДТ; 

4. инициира съобщения по предвидения ред от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс (ДОПК); 

5. установява задължения по реда на ДОПК; 

б .извършва проверки и ревизии; 

7. установява административни нарушения и налага административни 

наказания по ЗМДТ, ДОПК и наредби на Общинския съвет; 

8. приема писмени запитвания на данъчни субекти по прилагане на ЗМДТ и 

дава отговори; 

9. приема сигнали и жалби по данъчни актове и изготвя становища; 

10. извършва действия по събиране на просрочени публични общински 

вземания по реда на ДОПК, своевременно предава непогасените в доброволния срок 

просрочени публични вземания на общината на НАП/съдебен изпълнител; 

11. осъществява комуникация и кореспонденция с органите па принудително 

изпълнение; 

12. отписва задължения съгласно законовата рамка и утвърдени процедури, 

извършва други съпътстващи дейности по събиране на общински публични вземания; 

13. изготвя ежемесечни справки за касовото изпълнение на бюджетните 

приходи, включително по населени места, ежедневно предоставя отчет на дневните 

касови приходи в Дирекция „Бюджет, финанси и счетоводни дейности”; 

14. изготвя справки при поискване от задължените лица за задълженията им по 

видове данъци и такси; 

15. издава удостоверения за данъчна оценка, декларирани данни; дължим и 

платен данък върху наследство; наличие или липса на задължения по ЗМДТ; дължим 

размер на патентен данък и др.; 

16. осигурява актуална база данни за публичните общински вземания; 

17. поддържа оперативен архив по МДТ. 

Б) Туризъм 

1. приема справки за реализираните нощувки в средствата за подслон и местата 

за настаняване и заверява регистрите за настанени туристи, съгласно Закона за туризма; 

2. извършва процедура по категоризация на заведенията за хранене и 

развлечения, средствата за подслон и местата за настаняване; води регистър на всички 

издадени удостоверения и контролира спазването на изискванията за определената 

категория; 

3. упражнява контрол върху спазването на Закона за туризма и правата на 

потребителите в съответствие със Закона за защита на потребителите; 

4. проучва съществуващи и потенциални туристически обекти и ресурси в 

съответното направление на територията на община Поморие, оценява и анализира 

състоянието им; 

5. анализира маркетинговите условия за развитие на туризма на територията на 

общината; 

6. разработва конкурентноспособни туристически продукти и концепция за 

реализацията им; 

7. предоставя желаната информация на посетители относно предлагания 

туристически продукт на територията на община Поморие; 

8. осъществява обмен на информация и взаимодействие с организации и фирми 

предлагащи туристически услуги; 

9. осъществява обмен на информация и взаимодействие с организации и фирми 

предлагащи други услуги косвено свързани с потреблението на туристически продукт; 

10. осъществява обмен на информация и взаимодействие с туристическите 

информационни центрове в страната и чужбина; 



11. осъществява обмен на информация и взаимодействие с неправителствени 

организации в сферата на туризма; 

12. организира участието и представянето на общината Поморие на 

специализирани регионални, национални и международни изложения; 

13. организира работата на Консултативния съвет по туризъм; 

14. поддържа и управлява работата на Туристическия информационен център. 

15. осъществява рекламната стратегия на общината в сферата на туризма; 

16. разработва и координира програмите за сътрудничество с побратимените 

градове на община Поморие, както и разработва предложения до ръководството на 

общината за иницииране на нови международни партньорства; 

17. координира участието на община Поморие в международни организации и 

инициативи, и организира изпълнението на поетите ангажименти; 

 
Глава пета 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА 
 

Чл. 44. Дейността на общинската администрация се осъществява от държавни 

служители и служители по трудово правоотношение. 

Чл. 45. Длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите на 

общинска администрация се утвърждават от кмета на общината. 

Чл. 46. Служителите в общинската администрация осъществяват своята дейност 

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

самоуправление и местната администрация, Закона за администрацията, Етичния кодекс 

и подзаконовите нормативни актове. 

Чл. 47. Длъжностите в общинската администрация се заемат от лица с 

професионална квалификация, включваща задължителна минимална степен на 

завършено образование и ранг или професионален опит, определени с Класификатора на 

длъжностите в администрацията и Наредбата за прилагането му. 

Чл. 48. (1) Постъпването на държавна служба в общинската администрация става 

задължително след провеждане на конкурс. 

(2) Със заповед на кмета на общината могат да бъдат определени и длъжностите 

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

Чл. 49. Служителите в общинската администрация изпълняват възложените им 

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

длъжностните им характеристики. 

Чл. 50. (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 друга 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. 51. (1) Служителите от общинската администрация са длъжни:  

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

съответствие със законите на страната; 

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

общинската администрация и за повишаване доверието на гражданите и институциите 

към органите на местната власт; 

3. да спазват трудова 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 клиентите 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 проявяват инициативност и творчество и да правят предложения пред 

кмета, заместник-кметовете и секретаря за по-ефективно управление на общината; 

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

новостите в работата си; 

8. да изготвят пълни и компетентни отговори на сигнали и жалби на граждани 

и висшестоящи органи от своята сфера на дейност в законовия срок; 

9. да опазват държавната и служебна тайна в съответствие със закона; 

10. да използват икономично канцеларските материали, ел. енергия, вода, 

телефонни разговори и др. с цел намаляване на разходите за материалната издръжка на 

общината; 

11. да опазват и съхраняват документацията и кореспонденцията, която 

получават или подготвят, в съответствие с нормативните изисквания; 

12. да спазват противопожарни изисквания и условията за безопасност на 

труда; 

Чл. 52. Служителите могат да правят изявления от името на общината само със 

съгласието на кмета на общината. 

Чл. 53. Служителите в общинската администрация имат право на представително 

или работно облекло за всяка календарна година. Конкретната стойност на 

представителното или работно облекло се определя ежегодно със заповед на кмета на 

общината. Средствата се осигуряват от общинския бюджет. 

Чл. 54. За изпълнението на своите задължения служителите имат право на 

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

подзаконовите нормативни актове. 

Чл. 55. (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 „Правилника за вътрешния трудов ред на 

общинска администрация Поморие“. 

Чл. 56. За нарушения на трудовата дисциплина служителите носят 

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

Чл. 57. 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. 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. Устройственият правилник на общинската администрация се издава на 

основание чл. 44, ал. 1, т. 17 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 11 от Закона за администрацията. 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за 

администрацията, Закона за държавния служител, Кодекса на труда, утвърдените 

длъжностни характеристики в общинската администрация, както и разпоредбите на 

други нормативни актове, уреждащи обществените отношения на местното 

самоуправление, решенията на ОбС и заповедите на кмета на Общината. 

§3. Устройственият правилник на общинската администрация влиза в сила от 

датата на утвърждаването му от кмета на общината и отменя Устройствен правилник за 



организацията и дейността на общинската администрация в Община Поморие, утвърден  

през 2017 г. 

§4. Контролът по изпълнението на Устройствения правилник се осъществява 

от заместник:кметовете и секретаря на общината. 
  



Приложение 1, към чл. 23, ал.1 

 

ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА 

/решение на Общински съвет № 46/20.12.2019 г. 

 

№ на д-ст 

по ЕБК СТРУКТУРНИ ЗВЕНА 

Делегирани от 

държавата 

д/сти 

Дофинан -

сиране 

1У1ертци ’ 

Д/ТГ1 ■’ 

> 1 * 

 122 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 140    
 А. ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ 19 

   

 
Кмет на община 1 

   

 

Заместник - кмет 2 
   

 
Кметове на кметства 10 

   

 

Кметски наместници 6 
   

 

Б. СТРУКТУРНИ ЗВЕНА 5 
  

 
 

Секретар на община 1 
  

 
 

ЗВО 2 
  

 
 

Финансов контрольор 2 
  

 
 

Звено „Общински съвет” 3 
  

 
 

Служител по сигурността на информацията 
1 

  

 
 

І. 0БЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 43    
 

Дирекция "ПНИАО" 1  
 

 
 

отдел ПНО 9  
 

 
 

отдел АИО 22  
 

 
 

Дирекция "БФСД" 11  
 

 
 

II. СПЕЦИАЛИЗИРАНА 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

15  
 

 

 

Главен архитект 1 
  

 
 

Дирекция”Обществени поръчки” 7 
  

 
 

Дирекция СОСУТ 1 
  

 
 

отдел УТООС 14  
 

 
 

отдел ОСУСТ 8  
 

 
 

отдел СТРОИТЕЛСТВО 8  
 

 
 

Дирекция "ПМДТ" 21  
 

 
 

Дирекция "Хуманитарни дейности" 9  
 

 
 

ДЕЙНОСТИ КЪМ ОБЩ; АДМИНИСТРАЦИЯ 

58 
 

  

 

Функция "Отбрана и сигурност"  
  

 

219 Отбранително-мобилизационна 

подготовка 
2 

  

 

239 Др. д/ти по вътрешната сигурност 9 
 

  
 

Функция пОбразование" 
    

337 Извънучилищна дейност 5 
  

 

389 Др.д/сти по образованието 1  
 

 
 

Функция "Здравеопазване" 
    

431 ДЯ ,ДГиЯГ  5  
  

 

437  Здр.кабинети в ДГ и училища 17 
  

 



 
Функция "Почивно дело, религ. дейности и 

култура "  

  

 
701 Почивно дело 

2 

  
 

 
Икономически дейности и услуги 

 

  

 
898 Др.д/сти по икономиката 

17 

  
 

 
ОБЩО 198 

  
 

  



Приложение 2, към чл. 23, ал. 6 
 

Функционална и йерархична подчиненост 

на дейностите към общинската администрация 

ДЕЙНОСТИ КЪМ ОБЩ. АДМИНИСТРАЦИЯ 

70 

Функционална 

подчиненост 

/отчитане на 

дейността пред/ 

Йерархична 

подчиненост 

 

„ОТБРАНИТЕЛНО МОБИЛИЗАЦИОННА 

ПОДГОТОВКА -дейност 282 

2 

Зам,- кмет СИТУП Зам.- кмет СИТУП 

Главен експерт „Управление при кризи и 

отбранително-мобилизационна подготовка” 1 

Зам.- кмет СИТУП Зам.- кмет СИТУП 

Инспектор 1 

Главен експерт 

УКОМП 

Главен експерт 

УКОМП/Зам.- кмет 

СИТУП 

Сътрудник охрана-Дежурен ОбСО-нещатни 4 

Главен експерт 

УКОМП 

Главен експерт 

УКОМП/ Зам.- кмет 

СИТУП 

Сътрудник охрана-Дежурен ОбСО-нещатни 1 

Главен експерт 

УКОМП 

Главен експерт 

УКОМП/ Зам.- кмет 

СИТУП 

„ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ КУХНИ И ЯСЛЕНИ 

ГРУПИ” дейност 431 
5 

Директор 

ОКТХДС Зам.- кмет ОКТХД 

мед. сестра яслена група 5 

Директор ДГ Директор 

ОКТХДС/Зам.- кмет 

ОКТХД 

„ЗДРАВНИ КАБИНЕТИ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И 

УЧИЛИЩА” дейност 437 
17 

Директор 

ОКТХДС Зам.- кмет ОКТХД 

 

Мед. сестра 
16 

Директор 

ДГ/Училище Директор ОКТХДС 

/Зам.- кмет ОКТХД 

Фелдшер 1 

Директор 

ДГ/Училище Директор ОКТХДС 

/Зам.- кмет ОКТХД 

„ИЗВЪНуЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ” 

Дейност 337 • 
5 

Директор 

ОКТХДС Зам.- кмет ОКТХД 

Директор ЦПЛР-ОДК гр. Поморие 
1 

Директор 

ОКТХДС Директор ОКТХДС 

/Зам,- кмет ОКТХД 

Старши учител - изобр. изкуство 3 

Директор ЦПЛР- 

ОДК 

Зам.- кмет ОКТХД 

Старши учител - танцово изкуство 
1 

Директор ЦПЛР- 

ОДК 

Зам.- кмет ОКТХД 

,ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО” 

дейност 389 
1 

Директор 

ОКТХДС Зам,- кмет ОКТХД 

Изпълнител-шофьор 1 
Директор Зам.- кмет 



  
ОКТХДС октхд 

„ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЦЪТРЕЩНАТА 

СИГУРНОСТ” дейност 123Г239 ’ ! 1 
Секретар на 

Общината 

Секретар на 

Общината 

1 

Секретар МКБППМН 1 

Секретар на 

Общината 

Секретар на 

Общината 

ЗВЕНО „ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ дейност 

231239 8 

Кмет на Общината Кмет на Общината 

Ръководител звено 1 Кмет на Общината Кмет на Общината 

 

Старши инспектор „ОРС” 
1 

Ръководител звено 

ОРС 

Ръководител звено 

ОРС 

Инспектор „ОРС” 6 Ръководител звено 

ОРС 

Ръководител звено 

ОРС 
„ПОЧИВНО ДЕЛО” дейност 701 2 Директор 

ОКТХДС 

Зам.- кмет ОКТХД 

Домакин 

1 

Директор 

ОКТХДС 

Зам.- кмет ОКТХД 

Работник поддръжка 1 Директор 

ОКТХДС 

Зам.- кмет 

октхд 
,ДРУГИ ДЕЙНОСТИ по икономиката дейност  

852 898 

20 

  

Шофьор товарен автомобил 

1 

Главен експерт 

„Транспорт и 

инфраструктура” 

Зам.- кмет СИТУП 

Изпълнител домакин 

1 

Главен експерт 

„Транспорт и 

инфраструктура” 

Зам.- кмет СИТУП 

Водач специален автомобил 

1 

Главен 

специалист ОР 

Секретар на 

Общината 

Изпълнител - Гробар 

3 

Главен 

специалист ОР 

Секретар на 

Общината 

Главен Специалист 

1 

Секретар на 

Общината 

Секретар на 

Общината 

Шофьор лек автомобил до 9 места 

1 

Главен експерт 

„Транспорт и 

инфраструктура” 

Зам.- кмет СИТУЦ 

Шофьор лек автомобил до 9 места 

3 

Главен експерт 

„Транспорт и 

инфраструктура” 

Зам,- кмет 

ситуп 

Изпълнител Домакин 1 Секретар на 

Общината 

Секретар на 

Общината 
Оператор копирна техника 

1 

Секретар на 

Общината 

Секретар на 

Общината 

Чистач производствени помещения 

4 

Секретар на 

Общината 

Секретар на 

Общината 

 


