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Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

           Чл.1. С правилника се уреждат организацията на дейността на общинската 

администрация на Община Стралджа, функциите и числеността на основните 

административни звена и взаимодействието на общинската администрация с 

гражданите и с другите органи на власт. 

           Чл.2. Правилникът има за цел осигуряване на ефективна дейност на местната 

изпълнителна власт в община Стралджа в съответствие с Конституцията на Република 

България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Закона за администрацията и действащото 

законодателство на Република България. 

          Чл.3. Общинската администрация осъществява своята дейност в интерес на 

обществото, като се ръководи от принципите на законност, откритост и достъпност,  

отговорност и отчетност, ефективност, субординация и координация, предвидимост,  

обективност и безпристрастност. 

          Чл.4. Общинската администрация извършва дейности по административното 

обслужване на граждани и юридически лица на територията на община Стралджа. 

          Чл.5. Общинската администрация работи при съблюдаване изискванията на 

Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), Закона за защита на класифицираната 

информация ( ЗЗКИ ) и Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). 

         Чл.6. В състава на общината влизат 22 населени места, в това число 17 кметства, 4 

кметски наместничества и общински център гр. Стралджа. 

         

 

Глава втора 

ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ НА ВЛАСТ 

 

Раздел І 

КМЕТ НА ОБЩИНА 

 

        Чл.7.(1) Кметът на Общината е едноличен орган на изпълнителната власт в 

общината.  

       (2) Кметът на Общината е първостепенен разпоредител с бюджета на общината. 

       (3) Кметът на Общината упражнява общо ръководство и контрол на общинската 

администрация и представлява общината. 

        (4) В своята дейност Кметът на общината се ръководи от Конституцията на 

Република България, законите, актовете на общинския съвет и решенията на 

населението. 

         Чл.8.(1) Кметът на Общината назначава заместник – кметове, в съответствие с 

одобрената от Общински съвет обща численост и структура на общинска 

администрация и определя правомощията им. 

       (2) Кметът на Общината определя със заповед заместник – кмет, който го замества 

при отсъствието му от общината. 

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

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

наместници, секретаря на общината и други служители от общинската администрация 

свои правомощия, като определя функциите им. 

        Чл.9. 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. 

 

       Чл.10. (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 и ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет; 

 4. Организира изработването на общинския план за развитие и на концепцията за 

пространствено развитие на общината, ръководи, организира и контролира дейността  

по изпълнението на общинския план за развитие; 

 5. Съставя проекта на бюджет на общината и организира неговото изпълнение; 

 6. Осигурява провеждането на политиката за насърчаване на инвестициите на  

територията на общината; 

 7. Управлява социалните услуги на територията на общината, които са делегирани от 

държавата дейности и местни дейности; 

 8. Осигурява прилагането на държавната образователна политика и на политиката  

за закрила на детето в общината 

9. Организира и ръководи защитата при бедствия на територията на общината, 

координира спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи; 

10. Председателства съвета по сигурност; 

11. Отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава 

заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби; 

12. Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни  

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

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

(ЗУТ), както и организира изпълнението им; 

13. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние, като може да 

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

поддържат регистри за гражданското състояние и на други длъжностни лица от  

общинската администрация; 

14. Изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство, като  

възлага това на определени длъжностни лица; 

15. Изпълнява нотариални функции по чл. 83 от Закона за нотариусите и нотариалната 

дейност; 

16. Осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане  

с общинското имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и  

условия,регламентирани в Закона за общинската собственост 

17. Оказва съдействие на етажните собственост и  техните управителни органи  

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

18. Провежда политиката по опазване на околната среда, организира разработване 

то на програма за опазване на околната среда и управлението на битовите и 

строителните отпадъци; 

19. Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от  

актовете на президента на републиката и на Министерския съвет; 

20. Организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него 

за това ; 

21. 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; 



22. Осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и  

участва в заседанията му с право на съвещателен глас; 

23. Организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина 

и с неправителствени организации; 

24. Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и  

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

(2) Кметът на общината като ръководител на общинската администрация: 

1. Предлага на общинския съвет за утвърждаване структурата на общинската  

администрация; 

2. Утвърждава устройствения правилник на общинската администрация; 

3. Утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинската администрация 

и дейностите към нея; 

4. Назначава и освобождава служителите в общинската администрация с  

изключение на тези, които подпомагат дейността на кметовете на кметствата; 

5. Организира и ръководи съставянето и изпълнението на бюджета на общината; 

6. изготвя годишен отчет за състоянието на общинския дълг и го внася в  

общинския съвет 

7. Отговаря за изграждането и функционирането на адекватни и ефективни  

системи за финансово управление и контрол във всички ръководени от него 

структури, програми, дейности и процеси; 

8. Ръководи, организира и контролира дейността по защита на класифицираната  

информация; 

9. Организира провеждането на  процедурите за възлагане на обществени поръчки и 

сключва договорите за тях; 

10. Осигурява организацията по предоставяне на административни услуги, вкл. и  

по електронен път; 

11.Организира изпълнението на задачите във връзка с отбранително-мобилизационната 

подготовка; 

12.Осъществява общо ръководство и контрол за обезпечаване създаването, 

функционирането и усъвършенстването на системата за управление на качеството 

13. Утвърждава вътрешните актове, регламентиращи дейността на общинската  

администрация. 

(3) Кметът на общината изпълнява и други функции, определени със закон,  

подзаконов нормативен акт или с решение на общинския съвет. 

(4) Кметът на общината, в случаите, определени в закон, изпълнява и функции,  

възложени му от централните държавни органи. 

       Чл.11.(1) Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за  

управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата.  

Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и  

очакваните резултати. 

(2).Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за 

изпълнението на програмата в срок до 31 януари. 

      Чл. 12.(1) Кметът на общината, в случаите предвидени от закона, може да  

упълномощава или възлага със заповед свои правомощия на заместник-кметовете, 

кметовете на кметства, кметските наместници, секретаря на общината, главния 

архитект или на други служители от общинската администрация. 

(2) Кметът на общината осъществява контрол по законосъобразността на актовете и 

действията на кметовете на кметствата при изпълнение на техните правомощия и 

налага предвидените административни наказания. 

    Чл.13.(1) При отсъствие на кмета неговите функции се изпълняват от  



заместник–кмет на общината, определен със заповед за всеки конкретен случай. 

(2) Кметът на общината определя със заповед служителите от общинската  

администрация, които имат право да съставят актове за установяване на 

административни нарушения. 

    Чл.14. В изпълнение на своите правомощия кметът на общината: 

1. Издава заповеди, съгласно чл.44, ал.2 от ЗМСМА. 

2. Прилага принудителни административни мерки; 

3. Издава наказателни постановления 

 

Раздел ІІ 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ НА ОБЩИНАТА 

 

     Чл.15. (1). При осъществяване на дейността си кметът на общината се подпомага от  

двама заместник-кметове. 

(2) Заместник-кметовете се назначават от кмета на общината за срока на неговия  

мандат. 

(3) Заместник–кмет може да бъде освободен без предизвестие със заповед на кмета на 

общината 

     Чл.16. Заместник-кметовете на общината не могат да извършват търговска дейност 

по смисъла на Търговския закон, да бъдат управители или да участват в надзорни, 

управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на 

мандата.              

     Чл.17.(1). Заместник-кметовете подпомагат кмета при осъществяване на неговите 

правомощия в следните области: 

       1. Заместник – кметът  по „Териториално-селищно устройство,екология и 

проекти”; 

1. Координира и контролира дейностите на отдел „Териториално-селищно устройство,   

екология и проекти”  

2. Организира и контролира дейността на администрацията по отношение на 

опазването на околната среда; 

3.Организира, координира и контролира работата на общинската администрация в 

областта на благоустройството и  комуналните дейности; 

4.Следи за взаимодействието на ресорният му отдел с другите структурни звена от 

общинската администрация; 

5.Контролира разработването на устройствените планове; 

6.Организира изготвянето на Програмата за капиталовите разходи, както и 

реализирането на приетата програма; 

7. Осъществява контрол по разходването на бюджетните и извънбюджетните средства, 

получени по проекти и програми; 

8.Координира дейностите, свързани с разработването, актуализацията и мониторинга 

на Общинския план за развитие; 

9.Контролира изпълнението на Програмата за реализация на благоустройствени 

мероприятия върху обекти общинска собственост, с участието на местното население; 

10.Организира и координира дейностите, свързани с кандидатстването на Общината по 

проекти и програми и тяхното изпълнение; 

11.Организира, координира и контролира работата на общинската администрация в 

областта на подготовката, разработването и представянето на общински проекти за 

външно финансиране на дейности на общината от Структурните и Кохезионния фонд 

на ЕС, по европейски програми и от международните финансови институции; 

12. Координира и контролира дейността по обществените поръчки. 



        (2) Заместник-кметът  по „Общинска собственост и хуманитарни дейности”: 

1. Координира и контролира дейностите на отдел „ Хуманитарни дейности” и   отдел „ 

Икономическа дейност и общинска собственост”; 

2. Следи за взаимодействието на ресорните му отдели с другите структурни  звена от 

общинската администрация; 

3.Организира, координира и контролира работата на общинската администрация в 

областта на образованието, културата и читалищната дейност; 

4.. Организира, координира и контролира работата на общинската администрация в 

областта на здравеопазването, социалните дейности и трудовата заетост; 

5. Организира, координира и контролира работата на общинската администрация в 

областта на младежта и  спорта; 

6.Ръководи и контролира дейността на Местната комисия за борба срещу   

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) и 

ръководи заседанията на пленарния й състав;  

7. Организира и осигурява връзките на общината с правителствени, политически, 

обществени и граждански организации; 

8.Организира връзките на общината с официалните представители на 

вероизповеданията в общината; 

9. Координира работата на администрация за интеграцията на хората в неравностойно 

положение; 

10. Координира работата на администрацията при осъществяването на политиката по 

етнически и демографски въпроси; 

11. Координира дейността на администрацията за осигуряване на отговорностите на 

общината в сферата на отбраната, сигурността,  мобилизационната подготовка, 

държавния резерв; 

12. Организира работата на администрацията при защита на населението при бедствия, 

аварии и катастрофи и осигуряването на обществения ред и безопасността на 

движението.  

13. Координира и контролира работата на общинската администрация в областта на 

управлението на общинската собственост, приватизация и следприватизационен 

контрол, концесии и отдаване под наем; 

14. Координира и контролира дейността на общинските предприятия; 

15. Организира, координира и контролира работата на общинската администрация по 

отношение на жилищната политика и регулирането на търговската дейност и на пазара; 

16. Организира, координира и контролира работата на общинската администрация в 

областта на транспорта, промишлеността, енергетика и въвеждането и прилагането на 

стандарти; 

17.Организира, координира и контролира работата на общинската администрация в 

областта на селското и горското стопанство; 

18. Ръководи дейността на Епизоотичната комисия. 

          (3) Заместник-кметовете ръководят и осъществяват цялостен контрол при 

изпълнението на дейностите и задачите, произтичащи от функционалната им 

компетентност 

 

                                                                 Раздел ІІІ 

     КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА 

 

 Чл.18.(1) В състава на община Стралджа влизат следните населени места:  

- гр. Стралджа и селата: Атолово, Александрово, Богорово, Воденичане, Войника, 



Джинот, Зимница, Иречеково, Каменец, Лозенец, Люлин, Леярово, Маленово, 

Недялско, Поляна, Първенец, Правдино, Палаузово, Саранско, Тамарино и Чарда.  

         (2) Кметства в общината са: Александрово, Атолово, Воденичане, Войника,   

Джинот, Зимница, Иречеково, Каменец, Лозенец, Люлин, Маленово, Недялско, 

Палаузово, Поляна, Първенец, Тамарино,Чарда.                                                    

         (3) Населените места, които не са включени в състава на кметство се обслужват 

административно от кмета на общината, чрез кметски наместник. 

         Чл.19. 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. Назначава и освобождава служителите от общинската администрация, които 

подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената структура; 

5. Приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира 

охраната на полските имоти; 

6. Води регистрите на населението и за гражданско състояние и изпраща 

актуализационни съобщения до ЕСГРАОН; 

7. Осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически 

лица; 

8. Осигурява спазването на обществения ред; има правомощията по чл. 70, 72, 80, 81, 

83, 85 и 87 от Закона за Министерството на вътрешните работи, на съответната 

територия до пристигане на полицейския орган; 

9.Организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии; 

10. Представлява кметството пред населението, пред обществени и политически 

организации и пред други кметства; 

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

12. Свиква общо събрание на населението в кметството; 

13.Изпълнява нотариални функции по чл. 83 от Закона за нотариусите и нотариалната 

дейност; 

 14.Организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на Кмета на Общината, 

отнасящи се до територията и гражданите на кметството; 

 (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) Представят необходимата информация и отговарят на въпроси, поставени от 

общинските съветници в заседания на общинския съвет или неговите комисии. 

 (4) Кметът на кметство изпълнява и други функции, възложени от закона, 

подзаконови нормативни актове, решения на общинския съвет или от кмета на 

общината. 

 

 

 

 

 



 

Раздел IV 

КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ 

 

 Чл.21. Кметът на общината назначава за срока на мандата си кметски 

наместници в съответствие с утвърдената численост и структурата на общинската 

администрация в следните населени места: Богорово,  Леярово, Правдино и Саранско.        

 Чл.22. Кметските наместници 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.23. (1) Кметският наместник: 

1.Изпълнява бюджета на Общината в частта му за наместничеството; 

2.Организират провеждането на мероприятия, свързани с благоустрояването и 

хигиенизирането на населеното място; 

3. Упражняват контрол за законосъобразното използване и отговарят за поддържането, 

охраната и опазването на общинската собственост на територията на населеното място; 

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

охраната на полските имоти; 

5.Следи за нормалното функциониране на водоснабдяването, електроснабдяването и 

други комуникации и при възникнала необходимост сигнализира поделенията, 

осъществяващи поддръжката им и отстраняването на възникналите повреди; 

6. Води регистъра на населението и регистрите по гражданско състояние и предоставят 

свързаните с тях административни услуги на населението в населеното място, изпращат 

актуална информация на държавните и общински органи; 

7. Осигурява спазването на обществения ред; има правомощията по чл. 70, 72, 80, 81, 

83, 85 и 87 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.Организира изпълнението на актовете на ОбС и кмета на общината, отнасящи се до 

територията и гражданите на съответното населено място;  

10. Изпълнява нотариални функции по чл. 83 от Закона за нотариусите и нотариалната 

дейност; 

11.Прави публичен отчет пред населението веднъж годишно. 

 (2) Кметските наместници се отчитат писмено за дейността си пред кмета на 

общината на 12 месеца. 

 (3) Кметските наместници могат да участват в заседанията на общинския съвет с 

право на съвещателен глас и задължително вземат участие при обсъждането на 

въпроси, отнасящи се до населеното място. 

            (4) Представят необходимата информация и отговарят на въпроси, поставени от 

общинските съветници в заседания на общинския съвет или неговите комисии. 

            (5) Кметските наместници изпълняват и други функции, възложени им от 

закона, подзаконови нормативни актове, решения на общинския съвет или от кмета на 

общината. 

 

 

 

 

 



Глава трета 

                    СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

Раздел I 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Чл.24. (1) Дейността на общинския съвет, на кмета на общината, на кмета на  

кметството и на кметския наместник се подпомага от общинската администрация. 

(2) Служителите в кметствата са на пряко подчинение на кмета на кметството и 

подпомагат изпълнението на неговите правомощия по чл.20, ал.1. 

(3) Общата численост на общинската администрация  са посочени в Приложение №1. 

 Чл.25. (1) Според разпределението на дейностите, които извършва, общинската 

администрация е обща и специализирана. 

 (2) Общата администрация подпомага  осъществяването на правомощията на 

органите на местната власт, осигурява условия за осъществяване на дейността на 

специализираната администрация и извършва дейности по административното 

обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица. 

 (3) Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването 

на правомощията на органите на местната власт. 

 (4) Отделите са структурни звена за ръководство, организация, координация и 

контрол в съответните сфери от работата на общинската администрация и 

осъществяват дейност в рамките на предоставените правомощия и функции, 

определени в нормативните актове и в този правилник. 

 Чл.26. 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. 27. Общинската администрация в община Стралджа е структурирана , както 

следва: 

 І. Обща администрация: 

1. Отдел „Административно- правно  и информационно обслужване”;  

2. Отдел „Бюджет и финанси”. 

ІІ. Специализирана администрация: 

1 .Отдел „Местни приходи”; 

2. Отдел „Териториално, селищно устройство, екология и проекти”; 

3 .Отдел „Икономически дейности, общинска собственост”; 

4.Отдел „Хуманитарни дейности” 

ІІІ.Пряко подчинени на Кмета на Общината са: 

1.Секретар на Община 

2.Главен архитект; 

3.Вътрешен одитор; 

4.Финансов контрольор. 

5. отдел „Бюджет и финанси” 

6. отдел „Местни приходи” 

 

 

 

 



Раздел II 

  СЕКРЕТАР НА ОБЩИНАТА 

 

 Чл.28.(1) Кметът на общината назначава безсрочно секретар на общината.              

 (2) Секретарят на общината трябва да е  лице с висше образование и да отговаря 

на изискванията на Закона за държавния служител. 

 (3) Секретарят на общината не може да ръководи политическа партия или нейна 

структура, да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде 

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

дружества и кооперации. 

 Чл.29 (1) Секретарят на общината организира, координира и контролира 

функционирането на общинската администрация за точното спазване на нормативните 

актове. 

 (2) Секретарят на общината: 

1. Организира дейността на общинската администрация; 

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

техническото обезпечаване на дейността им; 

3. Организира деловодството, документооборота в общината и общинския архив; 

4. Отговаря за дейността на службите по гражданска регистрация и административно 

обслужване; 

5. Отговаря за поддържане в актуално състояние на избирателните списъци в общината; 

6. Следи за изготвянето и отговаря за публикуването на актовете на общинския съвет и 

кмета на общината; 

7. Отговаря за работата с искания, жалби, протести, сигнали и предложения на 

граждани, съобразно Инструкция за производството по  искания, протести, 

предложения, сигнали и жалби от граждани и организации на община Стралджа; 

8. Подготвя и организира местните референдуми и поддържа публичния регистър по 

чл. 27, ал. 5 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното 

самоуправление; 

9. Утвърждава Вътрешните правила за реда и организацията на административното 

обслужване на физическите и юридическите лица; 

10. Организира атестирането на служителите в общинската администрация; 

11.Утвърждава длъжностните характеристики на служителите в общинската 

администрация; 

12. В рамките на компетентността на общината осъществява връзката и координацията 

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

законността на територията на общината; 

13. Организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с 

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

административното обслужване на физическите и юридически лица и подзаконовите 

нормативни актове, свързани с тяхното приложение; 

14. Осигурява технически и организира международното сътрудничество на общината, 

двустранните и многостранни проекти, в които тя участва; 

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

администрацията; 

16. Изпълнява други дейности, възложени му от кмета на общината, със закон или с 

друг нормативен акт.  

 

 



Раздел III 

  ГЛАВЕН АРХИТЕКТ 

 

 Чл. 30. (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 отдел „Териториално селищно устройство, екология и 

проекти“. 

 Чл.31 Главният архитект: 

1. Председателства общинския експертен съвет по устройство на територията; 

2. Ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, 

проектирането и строителството на територията на общината; 

3. Ръководи архитектурно-градоустройствената комисия на Общината, съгласува 

проектните разработки и ги утвърждава по предложение на комисията; 

4. Подписва разрешенията за строеж, включително и за обекти от техническата 

инфраструктура, съгласно чл. 148 и следващи от ЗУТ; 

5. 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; 

6. Дава експертна оценка за състоянието и проблемите по териториално устройствено 

планиране на общината; 

7. При необходимост участва в работата на постоянните комисии на общинския съвет 

по въпроси на териториалното и селищното устройство във връзка с обществения 

интерес и нуждите на градоустройството, съгласно компетенциите по ЗУТ; 

8. Осъществява координационна дейност с държавните органи, контролни органи и 

експлоатационни дружества; 

9. Главният архитект изпълнява и други задачи, възложени му от кмета на общината 

със заповед или в длъжностната характеристика. 

  

 

Раздел IV 

  ВЪТРЕШЕН ОДИТОР 

 

Чл.32. 1) Вътрешният одитор  е на пряко подчинение на Кмета на Общината и 

осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор, като 

докладва директно на Кмета; 

 (2) Вътрешният одитор: 

1. Планира, извършва и докладва дейността си по вътрешен одит в съответствие с 

изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, стандартите за 

вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Хартата за вътрешен одит, 

статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за 

вътрешен одит в публичния сектор; 

2. Осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности 

и процеси в общинската администрация, включително на разпоредителите със средства 

на Европейския съюз и на разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен, в 

съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор; 

3. Изготвя, на базата на оценка на риска, тригодишен стратегически план и годишен 

план за дейността си, които се съгласува с Кмета и Общинския съвет на Общината; 



4. Изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, 

времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния 

подход и техники, вида и обема на проверките; 

5. Дава на Кмета независима и обективна оценка за състоянието на одитираните 

системи за финансово управление и контрол; 

6. Оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени 

от Кмета; 

7. Проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, 

вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и 

оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и 

информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; 

изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите; 

8. Консултира Кмета по негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и др. с цел 

да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема 

управленска отговорност за това; 

9. Докладва и обсъжда с Кмета и с ръководителите на структурите, чиято дейност е 

одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен 

доклад; 

10. Дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и 

ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага Кмета при 

изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на 

препоръките; 

11. Изготвя и предоставя на Кмета на Общината и на Общински съвет годишен доклад 

за дейността по вътрешен одит, който се изпраща на Министерството на финансите /до 

28 февруари следващата година/ в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в 

публичния сектор; 

 

                                                                      Раздел V 

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР 

 

Чл. 33. (1) Финансовият контрольор е пряко подчинен на Кмета на Общината и 

осъществява предварителен контрол за законосъобразност в  съответствие  със  Закона  

за  финансово  управление  и  контрол  в публичния сектор и утвърдената от министъра 

на финансите методология на всички документи, свързана с дейността на общинската 

администрация. 

 (2) Финансовият контрольор осъществява следните функции: 

1. Извършва проверки на всички документи и приложенията към тях преди вземането/ 

извършването на всички решения/ действия, свързани с дейността на общинската 

администрация и изразява мнение за съответствие с приложимото законодателство; 

2. Контролира разходването на бюджетните средства и стопанисването на 

материалните активи от общинската администрация; 

3. Оказва методическа помощ на общинската администрация по прилагането на 

нормативните актове , свързани с контролната дейност; 

4. Упражнява  системен  контрол  по  законосъобразното изразходване  на бюджетните 

средства; 

5. Упражнява  системен  контрол по  законосъобразното изразходване  на средствата 

при изпълнението на проекти по оперативни програми. 

6. Осъществява непрекъсната връзка и взаимодействие с външни контролни органи; 

7. Анализира причините и условията за извършване на нарушения на финансовата 

дисциплина и предлага мерки за отстраняването им. 



 

8.Съблюдава за спазването и прилагането на СФУК. Следи за своевременната 

актуализация на системата и съобразяването и със законовите и под законови актове в 

страната. 

 

Раздел VI 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

  Чл.34. Отдел " Административно- правно и информационно обслужване " 
осъществява следните функции: 

 (1) По дейност „ Канцелария”: 

1. Осъществява деловодната дейност на общинската администрация; 

2. Приема и регистрира входящата кореспонденция, като я предава за изпълнение на 

звената в администрацията; 

3. Оформя и регистрира изходящата кореспонденция според адресатите и осигурява 

нейното изпращане; 

4. Поддържа регистър на заповедите, издадени от кмета на общината; 

5. Осъществява куриерски услуги в рамките на администрацията и съдейства за такива 

извън нея; 

6. Оказва методическо съдействие на служителите с цел осигуряване на единен 

документален и информационен процес в администрацията; 

7.Осъществява методическо съдействие на Центъра за услуги и информация на 

гражданите; 

8. Организира общинския архив и създава условия за нормалното съхраняване и 

обработка на архивните документи, както и за предоставянето им при необходимост на 

физически и юридически лица и институции , в съответствие с нормативните актове; 

9. Организира и контролира дейността по копиране (размножаване) на 

документи и материали на общинската администрация, общинския съвет и граждани, 

ползващи административна услуга; 

10. Подпомага дейността на кметовете на кметства и кметските наместници; 

11. Изпълнява задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на избори и 

допитвания до населението; 

12. Организира и осигурява мероприятията на общината при вътрешно и международно 

сътрудничество, посещения на делегации от страната и чужбина, в. т.ч. и от 

побратимените градове и завежда документацията в това направление; 

13. Организира и осигурява спазването на протокола в общината; 

14. Осигурява прозрачност и публичност на дейността на общинската администрация; 

15. Осъществява материално-техническото снабдяване в общинската администрация; 

 

 (2) По дейност „Правно- нормативно обслужване” : 

1.Дава мнения, становища и консултации при и по повод работата на общинската 

администрация, като предлагат на ръководството решенията на отделни казуси;  

2.Изразява становище по законосъобразността и съгласува проектите на актове и 

предложения до общинския съвет; 

3. Контролира законосъобразното съставяне на договорите и другите актове, свързани с 

възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения със 

служителите на заповедите за дисциплинарни наказания, и за търсене на имуществена 

отговорност на виновните лица; 

4. Изготвя проекти ( образци) на договори и административни актове; 



5.Оказва правна помощ на отделите от структурата на общинската администрация при 

решаване на проблеми от компетентността на Общината във връзка с прилагането на 

действащото българско и европейско законодателство; 

6.Осъществява процесуалното представителство на Общината пред всички органи на 

съдебната власт и арбитражен съд, по дела от различен характер, като защитава 

интересите й; 

7.Организира и дава становища и мнения по повод образуваните съдебни производства, 

както и по административните актове на Кмета на Общината; 

8.Осигурява воденето на регистри на съдебните дела, като организира образуването, 

поддържането, архивирането и съхранението на преписките по съдебните дела; 

9.Изготвя искови молби, молби за налагане на обезпечения, за издаване на 

изпълнителни листи и за образуване на изпълнителни дела, и заповедни производства с 

оглед събиране вземания на общината, както и жалби против решения по съдебни дела; 

10.Съблюдава спазването на реда и сроковете, съгласно Закона за нормативните актове, 

за изработване/ съставяне на проекти на нормативни актове и публикуването им в 

интернет страницата на Общината заедно с мотивите, съответно доклада, преди 

внасянето им за обсъждане и приемане от Общинския съвет; 

 

  

 (3) По управление на собствеността в административно обслужване 

1. Организира, изпълнява и контролира дейностите по стопанисване и използване на 

сградите на общинската администрация, сградите в кметствата; 

2 Осъществява поддържането, експлоатацията и техническия контрол на оборудването, 

съоръженията и техническите системи, осигуряващи дейността на общинската 

администрация /мобилна и стационарна телефония, котелно, климатизация, пожаро-

известителна система, микрофонна озвучителна система и др./; 

3 Организира и осъществява материално - техническото снабдяване на общината с 

машини и съоръжения, резервни части, инвентар, организационна техника, 

консумативни материали и обзавеждане; 

4. Осигурява необходимите условия за санитарно-битовото и хигиенното обслужване 

във всички сгради на администрацията. 

5. Организира експлоатацията и поддръжката на авто-парка на общинската 

администрация, подготвя и представя автомобилите на ежегодни технически и военни 

прегледи; 

 (4) По дейност „Човешки  ресурси”: 

1. Подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му като орган по 

назначаването по Закона за държавния служител и като работодател по Кодекса на 

труда; 

2. Разработва, съгласува и предлага за утвърждаване длъжностното разписание и 

изготвя поименното разписание на длъжностите на общинската администрация, 

дейностите към нея и звената, финансирани чрез бюджета на общината; 

3. Организира и отговаря за правилното провеждане на процедурите по назначаване, 

преназначаване, преместване, заместване, съвместяване и освобождаване от работа на 

служители; 

4. Осигурява методическа, организационна и техническа помощ по разработването, 

актуализирането и утвърждаването на длъжностните характеристики; 

5. Организира, подготвя и оформя всички документи по движението, регистрацията и 

отчисляването на персонала, нает по трудово и служебно правоотношение; 



6. Организира цялостния процес и участва в подготовката и провеждането на конкурси 

за заемане на длъжности по трудово и служебно правоотношение, участва в 

провеждането на конкурентен подбор за свободните длъжности; 

7. Организира процеса по оценяване на служителите в администрацията, оказва 

методическа помощ при необходимост; 

8. Организира процеса, свързан с обучението на служителите, изготвя годишен план за 

задължително и специализирано обучение, поддържа регистър за проведените 

обучения, изготвя анализ за потребностите от обучения; 

9. организира и контролира изпълнението на задълженията по подаване на декларации 

от служителите, съгласно разпоредбите на Закона за държавния служител, и Кодекса на 

труда; 

10. Поддържа регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси; 

11. Организира създаването, актуализирането и съхраняването на служебните и  

трудовите досиета на служителите; 

12. Издава и попълва трудовите и служебните книжки; съхранява служебните книжки, а 

трудовите книжки - след изрично писмено съгласие от служителя; 

13. Организира изготвянето на годишния график за ползване на платения отпуск от 

служителите, изготвя актовете и документите, свързани с ползването на отпуски от 

служителите; 

14. Подготвя и оформя необходимите документи за пенсиониране и трудоустрояване на 

служителите, води регистър за трудовите злополуки; 

15. Организира работата по изпълнение на задълженията, свързани с осигуряването на 

безопасни условия на труд за служителите от администрацията; 

16. Извършва вписвания в Административния регистър по Закона за администрацията; 

17. Изготвя статистически отчети по труда и работната заплата 

 

 (5) „Център за услуги и информация”: 

1. Предоставя информация за административните услуги извършвани от общината на 

достъпен и разбираем език; 

2. Отговаря на запитвания от общ характер и насочва въпросите по компетентност до 

звената в съответната администрация, както и към други административни 

органи,компетентни по съответния въпрос; 

3. Разяснява изискванията, на които трябва да отговарят заявлението или искането за 

осъществяване на административната услуга, жалбата, възражението, сигналът или 

предложението; 

4. Приема и регистрира входящата кореспонденция като я предава за изпълнение на 

звената в администрацията, при установяване на непълноти, информира заявителя 

срещу подпис за разпоредбите на чл.30, ал.2 от АПК; 

5. Предава на физическите и юридически лица изготвените по тяхно искане документи; 

6. Следи за спазването на сроковете за изпълнение на преписките. Ежеседмично 

изготвя отчет за тях пред кмета и секретаря на общината; 

7. Извършва инкасирането на таксите за извършвани услуги от Общината и внася 

ежедневно събраните суми по сметките на общината; 

8. Организира приема на граждани в приемните дни на кмета и заместник- кметовете 

9.Подпомага методически и технически дейността на кметовете на кметства и 

кметските наместници в областта на административното обслужване; 

 

 

 



 (6) Гражданска регистрация и административно обслужване (ГРАО) 

1. Регистрира, съхранява и ежедневно актуализира данните на физическите лица в 

информационните масиви на ЕСГРАОН на общинско и национално ниво – ЛБД и 

Електронен регистър НБД "Население";  

2. Създава и поддържа регистър на населението, съгласно Закона за гражданската 

регистрация; 

3. Следи за взаимообвързаност, точност и пълнота на данните на физическите лица по 

гражданската регистрация и в регистрите по гражданско състояние; 

4. Съхранява документи и картотечни регистри в автоматичен информационен фонд; 

5. Издава документи в съответствие с действащото законодателство, касаещи 

регистрите за гражданско състояние и личността на гражданите; 

6. Осигурява информационната база и изпълнява задачи в рамките на функционалните 

си задължения при провеждане на избори и допитвания до гражданите;  

7. Изпълнява задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на избори и 

допитвания до населението; 

8. Оказва методическа помощ в рамките на своята компетентност на кметовете на 

кметства и кметски наместници; 

9. 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; 

10. Води регистрацията по постоянен и настоящ адрес на гражданите; 

11. Извършва гражданските ритуали и издава съответните документи за тях; 

12. Извършва и други дейности, вменени му със закон или подзаконов нормативен акт 

като компетенция на ГРАО. 

 

 (7) ) По дейност „Информационно обслужване и технологии”: 

1. Подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му в областта на 

електронното правителство; 

2. Отговаря за компютъризиране на дейностите и въвеждане на електронно управление 

в общинската администрация, за повишаване на ефективността от работата и 

осигуряване на информационни услуги с цел по-добро обслужване на гражданите; 

3. Осигурява внедряване на съвременни информационни системи и информационни 

технологии в общинската администрация; 

4. Отговаря за разработването на вътрешни правила и процедури за организиране на 

дейностите на информационните системи, с цел гарантиране постигането на 

изискванията на вътрешния контрол, въвеждане на системи и инструменти за 

управление на качеството и информационната сигурност; 

5. Подготвя технически задания за доставка или възлагане за разработка на софтуер и 

компютърна техника, организира закупуването на хардуер, хардуерни компоненти и 

софтуер, като определя техническото осигуряване, необходимо за функционирането на 

съответния софтуер; 

6. Оценява оферти, проекти и договори относно информационните системи в 

общинската администрация; 

7. Проучва необходимостта от специализирани потребителски програмни продукти за 

нуждите на общинската администрация и тяхната наличност на пазара на 

информационни технологии; 

8. Анализира нуждите и планира финансови, технически и човешки ресурси за 

компютъризирането на дейностите в общинската администрация; 

10. Оказва методическа помощ на служителите в общинската администрация, при 

избор и въвеждане на нов  хардуер и софтуер и работа с тях; 



11. Поддържа наличната компютърна техника, мрежовите операционни системи, 

сървърите и локалната мрежа в общината; 

12.Поддържа и актуализира използваните в Община Стралджа програмни продукти; 

13. Осъществява политиката по информационна сигурност на Община Стралджа; 

14. Поддържа актуалността и развива Интернет страницата на общината. 

15. Поддържа актуални базите данни на АИС „Архимед”. 

16. Създава архиви на данните, разположени на сървърите на технически носители. 

. 

 (8) Организационно обслужване на Общински съвет: 

1. Осъществява организационното и техническото обслужване на Общинския съвет и 

постоянните комисии към него; 

2. Осигурява деловодното обслужване на общинския съвет и неговите комисии чрез 

АИС „Архимед”; 

3. Осигурява изпращане на материалите и поканите за заседания на общинския съвет и 

неговите комисии; 

4.Води протокол на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, осигурява 

изпращането на актове на общинския съвет и становища на комисиите на кмета на 

общината; 

5.Изпраща протоколите от заседанията на общинския съвет на Областния управител на 

област Ямбол в законоустановения срок; 

6. Оформя решенията от заседанията на общинския съвет;  

7.Поддържа регистър за изпълнението на решенията на общинския съвет и изготвя два 

пъти годишно отчет за изпълнението на решенията; 

8. Осигурява публичност на решенията на общинския съвет и нормативните актове, 

приети от него, съгласувано със секретаря на общината;  

9. Води и поддържа архив и извършва справки по регистрираните документи; 

10. Информира общинската администрация и членовете на постоянните комисии за 

насрочени заседания и дневния ред на общинския съвет и постоянните комисии; 

11. Организира и контролира дейността по копиране (размножаване) на документи и 

материали на общинския съвет; 

12.Изпълнява и други функции, възложени от председателя на общинския съвет и 

секретаря на общината. 

 Чл. 35. Отдел "Бюджет и финанси" осъществява следните функции: 

 (1) В областта на бюджета: 

1. Организира и координира съставянето на проект на бюджет на общината за 

съответната година и тригодишна бюджетна прогноза, както и за тяхната актуализация; 

2. Оказва методична помощ по разработването и изпълнението на бюджета на всички 

бюджетни дейности и кметства в общината; 

3. Следи ежемесечно за изпълнението на бюджета и при необходимост внася 

предложения до кмета на общината за извършване на промени; 

4. Осъществява оперативно ръководство за своевременно финансиране на разходите по 

всички второстепенни разпоредители с бюджет в сферата на здравеопазване, 

образование, култура, социални дейности и кметства; 

5. Изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджета, 

както годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет; 

6. Извършва предварителен, текущ и последващ контрол по разходването на 

бюджетните средства; 

7. Извършва анализи на отчетите по изпълнение на бюджета и предлага мерки за 

отстраняване на установени пропуски; 

8. Подготвя необходимите документи и информация, свързани с общинския 



дълг, включително проект на годишен отчет за състоянието на общинския дълг; 

9. Изготвя справки относно размера и движението на общинския дълг и за 

просрочените вземания и задължения; 

10. Следи за своевременното внасяне на събраните суми от такси и услуги в 

приход на общинския бюджет; 

11. Попълва информацията за общината в специализирания сайт на 

Министерството на финансите „Информационната система на общините” и представя 

периодично унифицирана информация за изпълнението на общинския бюджет на 

Националното сдружение на общините в Република България. 

12. Участва със свои представители в работата на комисиите по Закона за общинската 

собственост, и, Закона за обществените поръчки; 

13. Изготвя предложения за актуализация на Наредбата за условията и реда за 

съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стралджа; 

 (2) В областта на „Финансово-счетоводни дейности”: 

1. Разработва и представя за утвърждаване на кмета на общината счетоводната 

политика на общината, в съответствие с разпоредбите на нормативната уредба; 

2. Извършва своевременно счетоводното отразяване на всички възникнали операции в 

дейностите на общината; 

3. Изготвя обобщени счетоводни отчети за изпълнение на бюджета и осъществява 

контрол за правилното разходване на средствата, съгласно утвърдения бюджет; 

4. Извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите на общинския бюджет, в 

съответствие с разпоредбите на нормативната уредба, утвърдената счетоводна 

политика и указанията на оторизирани институции; 

5. Изготвя всички платежни документи за касовите и безналичните плащания и 

контролира изрядността на разходооправдателните документи към тях; 

6. Подготвя ведомости за заплати и платежни документи за данъци и осигуровки върху 

заплатите на работниците и служителите, като ежемесечно подава съответните 

декларации в Национална агенция за приходи; 

7.Води отчетност на всички дълготрайни активи , организира и контролира 

провеждането на годишните инвентаризации в общината и второстепенните 

разпоредители с бюджет; 

8. Изготвя справки със счетоводна информация, необходима за одитиращи и 

контролиращи органи, кредитни агенции, определящи кредитния рейтинг на общината 

и други оторизирани институции; 

9. Изготвя всички отчетни и статистически форми по образец от Министерството на 

финансите и Националния статистически институт,  касаещи счетоводната 

информация; 

10. Организира съхранението на счетоводната информация и ползването й съгласно 

разпоредбите на нормативната уредба; 

11. 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; 

12. Организира и извършва инкасирането на местните приходи, събирани от общината. 

Внасят ежедневно събраните суми по сметките на общинската администрация; 

13. Подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по договорите за наем 

на общински имоти, както и информация за просрочените плащания от нередовни 

наематели на общинска собственост; 

14.Организира финансирането на общинските учебни и детски заведения, както и 

обслужващите звена. Осъществява своята дейност в пряко взаимодействие с 



Министерството на образованието и науката и Министерство на финансите, относно 

прилагане на специфичните нормативни изисквания. 

 

 

Раздел VII 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 Чл.36. Отдел  “Местни приходи” изпълнява следните функции: 

1. Администрира местните данъци и такси, съгласно Данъчно – осигурителния 

процесуален кодекс /ДОПК/, Закона за местните данъци и такси, /ЗМДТ/ и разписаните 

процедури за работа; 

2. Установява, обезпечава, събира и отчита приходите от местни данъци, такси и глоби, 

администрирани от отдела, чрез касово и безкасово инкасиране на суми, включително 

ПОС плащания, осчетоводява задълженията и плащанията на физически и юридически 

лица по платци и вид плащане; 

3. Приема, проверява и обработва декларации по ЗМДТ и изготвя съобщения за 

некоректно подадени декларации; 

4. Издава удостоверения за  данъчни оценки, приема искания за издаване на документи 

по ДОПК и ЗМДТ; 

5. Извършва ревизии, с цел законосъобразното установяване на задълженията за 

местните  данъци и такси и изготвя ревизионни преписки; 

6. Извършва проверки, вкл. и на място във връзка с точното установяване на 

публичните общински вземания, насрещни проверки, подпомагащи ревизионното 

производство по искания за прихващане/възстановяване на недължимите платени суми, 

проверки по сигнали, жалби и заявления на граждани; 

7. Информира и разяснява на данъчните субекти, правата и задълженията им по ЗМДТ, 

ДОПК и АПК, оказва съдействие при попълване на формуляри и декларации; 

8. Осъществява действия по събиране на просрочени задължения, предвидени в ДОПК 

и АПК срещу неизправни длъжници по местни данъци и такси, администрирани от 

отдела, глоби и имуществени санкции, налагани по ЗМДТ, включително налагане на 

обезпечителни мерки; 

9. Поддържа актуална база данни за декларирано движимо и недвижимо имущество от 

юридически и физически лица по ЗМДТ, начислените данъци и такси и плащания за 

тях по години; 

10. Установява административни нарушения по ЗМДТ, ДОПК и ЗАНН. 

11. Съхранява и архивира приетите, обработени и издадени в отдела документи. 

12. Изготвя периодични отчети и анализи за събираемостта на местни данъци и такси. 

13. Предоставя ежедневно информация по електронен път на Министерство на 

финансите съгласно ЗМДТ. 

14. Обработва личните данни при спазване разпоредбите на Закона за защита на 

личните данни. 

15. Организира изготвянето и изпращането на съобщенията на задължените лица за 

дължимите суми за съответната година за данък недвижими имоти, данък превозни 

средства и такса битови отпадъци. 

16.Поддържа актуален архив на подадените данъчни декларации по ЗМДТ; 

17.Подготвя предложения за промени в Наредбата за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги и в Наредбата за определянето размера на местните 

данъци на територията на общината; 

 

 



 Чл.37. Отдел" Териториално, селищно устройство, екология и проекти" 

осъществява следните функции: 

            (1) Устройство на територията: 

1. Осъществява политиката по устройство на територията, съгласно ЗУТ и 

подзаконовите актове, както и дейностите на общината във връзка със ЗУЕС; 

2. Разработва и реализира политиката на общината в областта на териториално 

устройственото планиране; 

3. Изпълнява функциите и задачите по устройство на територията, регламентирани в 

Закона за устройство на територията (ЗУТ); 

4.Възлага и прилага проекти за устройствени схеми и планове за територията на 

общината; 

5. Поддържа архив на одобрените устройствени планове и измененията им, и архив на 

издадените строителни книжа; 

6. Поддържа определените от ЗУТ регистри на решенията за изработване на подробни 

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

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

7. Съхранява и поддържа техническия архив на Общината по ТД; 

8. Извършва технически услуги на физически и юридически лица; 

9. Организира и подпомага дейността на общинския експертен съвет по устройство на 

територията, включително експертизи и становища по внесени проекти; 

10.Разглежда, приема и извършва експертизи чрез Експертния съвет по устройство на 

територията за: 

 - териториално-устройствените планове и схеми; 

 - общите и подробни устройствени планове; 

 - проекти на сгради и техническа инфраструктура; 

 - елементи на художествената украса и синтеза. 

11. Води регистър на етажната собственост. 

 (2) Архитектурно-строителен контрол и незаконно строителство: 

1. Осъществява контрол по устройствените планове, одобрените инвестиционни 

проекти и разрешенията за строеж на територията на Община Стралджа; 

2. Осъществява контрол на строителните обекти на територията на общината, 

установява нарушенията и уведомява РДНСК за констатираното незаконно 

строителство; 

3. Извършва административно-технически услуги по одобряване на устройствени и 

архитектурни проекти, визи за проектиране, издаване на разрешения за строеж и 

удостоверения за търпимост съгласно ЗУТ; 

4.Упражнява контрол за спазване и прилагане на общите и подробните устройствени 

планове, одобрени проекти и строителни книжа; 

5. Извършва контрол за недопускане на незаконно строителство, като съставя и връчва 

актове на нарушителите; 

6.Регистрира завършените строежи и издава удостоверения за въвеждане на обектите в 

експлоатация; 

7.Осъществява контрол по ползването на обектите и съответствието им с въвеждането 

им в експлоатация съгласно ЗУТ; 

8.Води регистър на въведените в експлоатация строежи; 

9. Води регистър на техническите паспорти на строежите; 

10.Присъства и подписва протоколи за строителни линии и нива на строежите, за които 

е издадено разрешение за строеж; 

11. Присъства и подписва протоколи за откриване на строителни площадки; 



12. Осъществява контрол на строителните площадки и заемането на общински площи 

за строителство; 

13. Осъществява контрол по прокопаванията и нарушаване на настилки на улици и 

тротоари; 

14. Изпълнява влезли в сила заповеди на кмета на общината за премахване на 

незаконни строежи; 

15. Съставя констативни протоколи и подготвя заповеди на кмета за премахване на 

неподходящи по вид и местонахождение второстепенни, стопански и временни 

постройки, павилиони и будки и други преместваеми съоръжения; 

16.Извършва технически проучвания и проверки по молби и сигнали на гражданите; 

17. Издава удостоверения в рамките на своята компетентност; 

18.Участва в приемателни комисии, назначени от Регионалната дирекция за 

национален и строителен контрол (РДНСК) и в комисии, свързани с дейността на 

общината; 

19. Съставя актове на нарушителите съобразно дейността на звеното и съгласно 

наредби на общинския съвет; 

20. Поддържа актова книга за издадените констативни актове и констативни протоколи, 

касаещи строежите. 

 (3) Кадастър и  регулация: 

1. Организира изработването на нови специализирани регулационни планове и планове 

на подземната инфраструктура и съгласуването им с институциите; 

2. Извършва текущо попълване и промени на действащите кадастрални и регулационни 

планове и разписни книги, до изработване на кадастър и имотен регистър; 

3. Изготвя и придвижва преписките по допълване на кадастралните планове и по 

частично изменение на регулационните планове; 

4. Нанася промени в разписните книги към наличните кадастрални планове при 

представяне на документи за собственост; 

5. Организира обявяването на кадастрални, регулационни и нивелетни планове; 

6. Ръководи, координира и контролира цялостната кадастрална окомплектовка на 

документацията на общината при взаимодействие със службите на Агенция по 

кадастъра; 

7.Съхранява всички налични кадастрални и регулационни планове и техните изменения 

в техническия архив; 

8. Участва в приемателните комисии за приемане на геодезическите видове работи; 

9. Проучва и предлага решение по постъпилите молби и жалби относно кадастралните 

и регулационни планове; 

10. Окомплектова и изпраща преписки до съда; 

11. Регистрира промените на собствениците в регистър „Разписни  листи”; 

12. Подготвя документи за прокарване на временни пътища и право на преминаване 

през чужди имоти; 

13. Извършва проверка на протокола за определяне на строителна линия и ниво за 

строеж и контролира изпълнението им; 

14. Заверява протоколите за откриване на строителна площадка; 

15. Осъществява контрол в строителство относно достигнатите проектни нива; 

16. Контролира ограничаване на урегулирани поземлени имоти; 

17.Уточнява, определя и открива административните адреси. 

18. Подготвя преписки за промяна предназначението на земеделските земи, съгласно 

Закона за опазване на земеделските земи; 

19. Подготвя строителни книжа и разрешения на обекти, по изискване на ЗУТ, 

финансирани от общината, на които изпълнява инвеститорски функции; 



20. Издава скици, справки  и удостоверения в рамките на своята компетентност. 

 (4) Инвестиционна дейност: 

1. Планира и изготвя  програмите за проектиране и строителство на Община Стралджа, 

наблюдава изпълнението им дава отчети по тяхната реализация; 

2. Изготвя Технически задания и технически спецификации за подготовка на 

обществени поръчки, в зависимост от предмета на поръчката, когато е заявител или 

когато предметът на поръчката е в обхвата на квалификация и компетентност на 

отдела; 

3. Подготвя техникоикономическо задание (ТИЗ) и конкурсни (тръжни) документи за 

обекти, на които ще изпълняват инвеститорски функции; 

4. Упражнява контрол и следи за законосъобразността при оформяне и издаване на 

строителни книжа от общината, както и съгласува проекти съгласно издадените 

заповеди от кмета на общината; 

5. Съгласува проекти на инженерната инфраструктура и благоустрояването в общината 

със съответните институции; 

6. Участва в разработването на бюджетната програма за обектите от инженерната 

инфраструктура на общината и за обектите общинска собственост (жилищно, 

просветно, здравно и т.н.) за поддръжка и основен ремонт; 

7. Подготвя програма и провежда политика по енергийна ефективност; 

8. Изпълнява инвеститорски функции, свързани с проектирането, изграждането на 

обекти от капиталното строителство, чистотата и озеленяването и извършва заверки на 

заповедните книги за строежите; 

9. Проверява договорите на проектанти и строители, преди сключването им; 

10. Извършва служебно съгласуване на оценките за съответствие на инвестиционните 

проекти; 

11. Участва в рамките на своите компетентности в комисии, свързани с дейността на 

общината; 

12. Извършва проверка и подготвя доклади, становища и отговори на писма, молби и 

сигнали, свързани с дейността на отдела; 

13. Участва в разработка на краткосрочни и дългосрочни програми - международни и 

местни, свързани с дейността на отдела; 

14. Подготвя строителни книжа и разрешение на обекти , финансирани от общината, на 

които изпълнява инвеститорски функции; 

15. Участва в разработването и провеждането на инвестиционната политика; 

16. Организира и участва в разработването на проекти за финансиране; 

17. Води регистър на проектите; 

18. Сътрудничи и работи с органите на държавната власт и местното самоуправление 

по привличането и мониторинга на чуждестранните инвестиции в отделните отрасли. 

Съдейства при консултирането на чуждестранните инвеститори при избора на форма за 

реализация на инвестиционни проекти. 

 (5) Екология  и чистота: 

1. Участва в разработването и актуализирането на планове и програми за изпълнение на 

политика на община Стралджа в областта на опазване на околната среда и управление 

на отпадъците, предлага ги за утвърждаване от Общински съвет – Стралджа, 

организира изпълнението им; 

2. Реализира законовите задължения на общината в областта на опазването на околната 

среда; участва в разработването, провеждането и контрола на мероприятията, касаещи 

опазването и възстановяването на природата и екологичната политика на територията 

на общината; 



3. Подготвя издаването на разрешителни и становища по законовите и под законови 

нормативни актове; 

4. Контролира опазването на чистотата на територията на общината; 

5. Изготвя проекти за участие в конкурси за опазване на околната среда, организирани 

от МОСВ и други обществени организации и фондации и участва в подготовката на 

проекти в сферата на опазване на околната среда и управление на отпадъците; 

6. Координира дейността на общинската администрация в областта на екологията с 

РИОСВ, РЗИ, БАБХ, РДНСК, МВР и неправителствените екологични и 

природозащитни организации и движения; 

7. Разяснява, предупреждава и осведомява широката общественост по отношение на 

всички дейности, намерения и последствия, спрямо компонентите на околната среда и 

проблемите, свързани с тях, чрез всички средства за масова информация;                                                                                                                                                      

8. Въвежда и ръководи ефективна система за управление на отпадъците чрез 

интегриран мениджмънт; 

9. Организира  планирането, проектирането и изграждането на обектите и дейностите, 

свързани с управлението на отпадъците - събиране, транспортиране, третиране и  

обезвреждане на отпадъците от територията на общината; 

10. Поддържа регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, 

хартия и картон на територията на общината; 

11. Подготвя техническите задания за провеждане на обществените поръчки за 

дейностите по сметосъбирането, сметоизвозването, третирането и обезвреждането на 

отпадъците и осигурява контрол по същата дейност. 

12. Участва в подготовката на договорите за дейността по сметопочистването, 

сметоизвозването, поддържането на депата за твърди битови отпадъци и осигурява 

контрол по същата дейност; 

13. Отговаря за предприемане на действия за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета, съгласно изискванията на Закона за защита на животните 

чрез:  

 а) осъществява контрол на заложените дейности по намаляване на популацията 

на бездомни кучета; 

 б) организира съвместни акции с неправителствени организации съгласно 

Закона за защита на животните. 

 (6)  Озеленяване  и  паркоустройство: 

1. Упражнява цялостен контрол върху поддържането и опазването на озеленените 

площи, дълготрайната декоративна, дървесна, храстова и цветна растителност; 

2. Контролира  стопанисването на зелените площи от граждани, физически и 

юридически лица;  

3. Поддържа регистър за всички обекти от зелената система; 

4. Актуализира и контролира изпълнението на Наредба №15 за Изграждане и опазване 

на зелената система на територията на община Стралджа; 

 (7)  Стратегическо планиране, проекти 

1. Осъществява координацията при разработването на краткосрочни, средносрочни и 

дългосрочни планови и стратегически документи; 

2. Изготвя анализи, прогнози и експертни оценки при подготовката и изпълнението на 

общинския план за развитие и на програмата за управление на община Стралджа за 

съответния мандат; 

3. Координира изготвянето на доклади за изпълнението на общинските стратегически 

документи;  

4. Извършва проучвания и подготвя информации за възможностите за финансиране на 

проекти от фондовете на ЕС и други източници; 



5. Координира управлението и мониторинга на проектите на общината, финансирани от 

фондовете на ЕС и/или други финансови инструменти; 

6. Анализира и отчита напредъка при реализацията на проекти, финансирани от 

фондовете на ЕС и/или други финансови инструменти; 

7. Поддържа и съхранява досиета и води регистър на разработени проекти, на проекти в 

процес на реализация и приключили проекти; 

8. Осигурява публичност и прозрачност относно получените средства по фондовете на 

ЕС, международни финансови институции и други донорски програми; 

9. Организира и координира подготовката, изпълнението , наблюдението и контрола на 

проектите, финансирани по Оперативните програми, Структурните фондове на  ЕС и 

други национални и международни финансиращи институции; 

10. Подпомага методически звената за изпълнение на инвестиционни проекти, свързани 

с модернизиране на общинската инфраструктура; 

11.  Координира включването на общината в партньорски проекти; 

12. Поддържа регистър на изпълнените и в процес на изпълнение международни 

проекти с участието на Община Стралджа; 

13. Координира участието на общината в организации, мрежи и инициативи на 

международно и европейско ниво, координира изпълнението на поетите ангажименти; 

14. Оказва методическа помощ на отделните ресори в Общината и предоставя 

информация и експертна помощ за кандидатстване по проекти, включително   

кореспонденция, комуникация и документооборот с УО, МЗ и др. органи, посредством 

информационната система за управление и наблюдение. 

            (8)  в областта на Обществените поръчки : 

1. Приема и обобщава приетите заявки за обществени поръчки от всички 

разпоредители към Община Стралджа, въз основа на което планира , организира и 

координира всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури 

за възлагане на обществени поръчки и изготвя обобщен график за провеждане на 

всички обществени поръчки през съответната година; 

2. Разработва документациите за участие, без технически условия, подготвя и провежда 

процедури за възлагане на обществени поръчки в съответствие с нормативните 

изисквания, като носи отговорност за законосъобразното им откриване и провеждане; 

3. Изпраща информация за вписване в Регистъра на обществените поръчки и в 

„Официален вестник” на Европейски съюз; 

4. Осъществява взаимодействие с Агенцията за обществени поръчки във връзка с 

процедурите за възлагане на обществени поръчки; 

5. Изготвя договорите за възлагане на обществените поръчки и организира 

сключването им, осъществява наблюдение и контрол върху изпълнението им съвместно 

с отговорното административно звено; 

6. Води регистър за проведените процедури за възлагане на обществените поръчки и 

архив на досиетата, съгласно изискванията на нормативната уредба и регистър на 

сключените договори; 

7.Администрира базите данни в модул „Профил на купувача” и публикуването им в 

интернет страницата на Община Стралджа; 

8. Създава за всяка обществена поръчка обособен самостоятелен раздел (досие ) в уеб 

приложението към профила на купувача – електронна преписка със самостоятелен 

идентификационен номер и дата на създаването и задава сроковете за всеки документ, 

съгласно приложимата нормативна уредба; 

9. Публикува в профила на купувача и неговото уеб приложение информация и  

документи в изисквания обем, формат и срокове, съгласно Закона за обществените 

поръчки; 



10.Отговаря за разработването, изменението и допълнението на вътрешните правила за 

провеждане на обществени поръчки; 

11. Изготвя ежегодно обобщена информация за проведените обществени поръчки; 

12.Осъществява   дейността по Закона за достъп до обществена информация. 

 

Чл. 38. Отдел "Икономическа дейност и общинска собственост” 

 (1) Общинска собственост: 

1. Организира цялостната дейност по стопанисването на имотите общинска собственост 

в съответствие със Закон за общинската собственост, Наредба № 2 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от общинския 

съвет и други нормативни актове; 

2. Издирва, проучва и комплектова документите, доказващи собствеността на общината 

и съставя актове за общинска собственост; 

3. Проучва, комплектова и подготвя за изпращане на областния управител преписки за 

деактуване на имоти държавна собственост; 

4. Подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти - държавна 

собственост; 

5. Издирва и съставя актове за незаети общински имоти; 

6. Подготвя отписването на имотите, неправилно актувани като общинска собственост, 

както и тези, основанието на които е отпаднало; 

7. Поддържа в актуалност главния регистър, картотеката, регистъра на решенията по 

реституционните претенции на гражданите, както и спомагателните регистри за 

имотите общинска собственост; води изискуемите по закон публични регистри на 

страницата на Общината. 

8. Обработва и докладва преписките за отдаване под наем на имоти частна общинска 

собственост, и подготвя документите свързани с тях; 

9. Обработва и докладва преписките за учредяване възмездно право на ползване върху 

общински имоти и изготвя заповедите и договорите, свързани с тях; 

10. Приема и обработва молби за разполагане на временни търговски обекти (ВТО) и 

рекламно-информационни елементи на територията на общината; 

11. Изготвя проекти на решения на общинския съвет за разпоредителни действия с 

имоти частна общинска собственост и след приемането им ги изпълнява; 

12. Организира провеждането на процедурите по отдаване под наем в съответствие с 

Наредбата по чл. 8 от Закона за общинската собственост; 

13. Координира и контролира процедурите, предвидени в Закона за устройство на 

територията, касаещи имотите общинска собственост; 

14. Извършва контрол по стопанисване на общински имоти, извършва огледи и изготвя 

констативни протоколи за състоянието им; 

15. Изготвя и организира изпълнението на заповеди за изземване на общински имоти; 

16. Изготвя споразумения към договори (за отдаване под наем и концесия) и 

предизвестия за прекратяването им; 

17. Изготвя справки и издава удостоверения по молби на физически и юридически лица 

за собствеността и ползването на имотите; заверява молби-декларации по 

обстоятелствени проверки; 

18. Следи за състоянието на общинските имоти и прави предложения за осигуряване на 

бюджетни средства за ремонта и поддръжката им; 

19. Изготвя предложения до кмета на общината и общинския съвет за промяна статута 

на общински жилища. Подготвя необходимите документи свързани с ползването на 

общинския жилищен фонд; 



20. Организира провеждането на търгове и конкурси при приватизация на обекти 

общинска собственост; 

21. Подготвя и осъществява сключване на приватизационни сделки с общински имоти 

и вписване на ипотека при разсрочено плащане; 

22. Води на отчет постъпленията от приватизирани общински обекти, като подготвя 

уведомителни писма и искови молби при нередовни плащания; 

23. Подготвя и организира процедурите по провеждане на конкурси и търгове за 

предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие с Наредбата 

за концесиите в общината; 

24. Констатира наличието на рекламно-информационни елементи и следи за редовното 

внасяне на приходите; 

25. Води регистрите за приватизация и след приватизационен контрол в съответствие с 

изискванията на Наредбата за данните, подлежащи на вписване в публичните регистри, 

за процеса на приватизация и след приватизационен контрол; 

26. Организира, координира и контролира изпълнението на жилищната политика на 

общината; 

27. Подготвя информация в рамките на своята компетентност по Закона за кадастъра и 

имотния регистър и я изпраща до службите по вписвания и кадастъра. 

28. Води регистър на търговските дружества с общинско участие. Поддържа 

необходимата връзка и участва в контролната дейност; 

29. Води регистър и поддържа необходимата връзка с общинските предприятия; 

 (2)Транспорт: 

1. Подготвя за утвърждаване общинската транспортна схема и организира 

транспортното обслужване на територията на община Стралджа; 

2. Подготвя преписките за издаване на  разрешения за таксиметров превоз на пътници; 

3. Провежда процедури по издаване на разрешителни за обществен превоз; 

4. Подготвя договори за обществен превоз и упражнява контрол по спазване на 

условията им; 

5.  Внася предложение до общинския съвет за одобряване на транспортната схема на 

общината; 

6. Разработва условия за провеждане на конкурси, методика за оценка на оферти и 

провежда конкурси за разпределяне на превозите между превозвачите на основа на 

приетата от общински съвет транспортна схема. 

 (3)Търговия: 

1. Осъществява процедура по категоризация на заведенията за хранене и средствата за 

подслон, води регистър на всички издадени удостоверения и контролира спазването на 

изискванията за определената категория; 

2. Осъществява контрол по раздели касаещи задължения на общината по Закона за 

защита на потребителите; 

3.Консултира потребителите относно правата по Закона за защита на потребителите; 

4. Предоставя на Комисията за защита на потребителите информация за опасни стоки; 

5. Сезира компетентните органи при установяване нарушения на други нормативни 

актове, засягащи правата и интересите на потребителите; 

6. Издава разрешения за ползване на общински пазар и пазарни съоръжения. 

 (4) Селско и горско стопанство и гори: 

1. Набира информация и координира взаимодействието между местната и централна 

власт за хода на изпълнението на селскостопанските дейности в рамките на общината; 

2. Извършва справки и въз основа на тях издава удостоверения относно правото на 

ползване на земеделски земи, служебни бележки от емлячните регистри; 



3. Изготвя предложения до общинския съвет за начина на стопанисване на 

земеделските земи - общинска собственост; 

4. Подготвя и участва в търгове за отдаване под наем на земеделски земи и подготвя 

съответните договори за отдаване под наем; 

5. Организира управлението на общинските горски територии, чрез общинско горско 

звено съобразно изискванията на ЗГ и др. подзаконови актове. 

 

 Чл. 39. Отдел „Хуманитарни дейности „  осъществява следните дейности: 

 

 (1) Образование и извънучилищни дейности, интеграция на ромите: 

1.Координира дейността на общинските училища, детски заведения и извънучилищни 

звена за организиране на учебно-възпитателния процес и осъществява контакти с МОН, 

РУО на МОН, в съответствие с изискванията на ЗПУО. 

2.Осъществява вменените по закон дейности за осигуряване и обезпечаване на 

задължителното обучение на учениците до 16-годишна възраст; 

3.Организира финансирането на общинските учебни и детски заведения; 

4.Осигурява условия за отдих  и транспорт за учениците; 

5.Разработва мрежата на общинските училища и детски заведения; 

6.Разработва и създава условия за прилагане на общински образователни програми и 

проекти; 

7.Участва в изготвянето на Общинска програма за младежта; 

8.Грижи се за интеграция на етносите във връзка с образование на малцинствените 

етнически групи. 

9.Провежда общинската политика относно етническите групи и работи за тяхната 

интеграция. 

 

 (2) Здравеопазване:  

1.Провежда общинската здравна политика на територията на общината; 

2.Осъществява подготовката на изпълнението на държавната политика в областта на 

здравеопазването с оглед подобряване медицинското обслужване на населението; 

3.Организира и координира разработването на програми в сферата на здравеопазването 

по линия на национални здравни програми, финансирани от републиканския бюджет 

или от специализирани фондове; 

4.Подпомага кмета на общината при ръководството, контролирането и финансирането 

на детската ясла; 

5.Участва в комисии, разглеждащи здравни и социални проблеми. Осъществява и 

координира връзките на общината с хуманитарни и благотворителни организации от 

страната и чужбина; 

6.Организира детското и ученическо здравеопазване на територията на общината; 

7.Съвместно с регионалните структури на Министерство на здравеопазването и 

Районните здравно осигурителни каси (РЗОК) разработва и актуализира здравната 

карта на общината; 

8.Координира дейността си с Регионалната здравна инспекция и Районната 

здравноосигурителна каса по организация и контрол на здравеопазването в общината; 

9.Защитава интересите на гражданите пред държавните и регионални институции, 

отговарящи за здравеопазването; 

10.Осъществява връзки с други институции, имащи отношение към решаване 

проблемите на общинското здравеопазване; 

11.Участва в комисии, разглеждащи здравни проблеми в общината; 



12.Подпомага дейността на неправителствените организации и други институции, 

работещи в сферата на здравеопазването; координира и контролира общинските 

здравни заведения; 

13.Осигурява условия за здравното обслужване и сигурността в общинските училища и 

детски заведения; 

 (3) Спорт, култура и вероизповедания: 

1. Организира изпълнението на общинската културна програма и отбелязване на 

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

календар; 

2. Организира провеждането на местните, национални и международни конкурси и 

фестивали, определени като приоритети в културната програма на общината; 

3. Координира работата на общинските културни институти и читалища. 

4. Организира воденето на регистър за вероизповеданията; 

5. Координира дейността на спортните клубове на територията на общината и 

контролира стопанисването на общинските спортни имоти. 

6.Подпомага развитие на спортните дейности, инициативи и клубове, съдейства за 

осигуряването на  условия за спорт, спортна база и транспорт; 

 (4) Социални дейности: 

1.Подготвя и организира изпълнението на общинската стратегия за предоставяне на 

социални услуги на гражданите; 

2.Организира дейността на домашния социален патронаж, клубовете на пенсионера и 

хората с увреждания  и други местни дейности по социалните грижи; 

3.Организира дейността на специализираните заведения за социални услуги и за 

рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания съвместно с 

териториалните органи на МТСП; 

4.Организира изпълнението на общинската програма за закрила на детето, съвместно с 

Дирекцията за социално подпомагане; 

5.Организира и координира съвместно с Бюрото по труда изпълнението на общинската 

програма за временна заетост; 

6.Организира разработването на проекти и координира съвместната дейност с 

благотворителни и други неправителствени организации в областта на социалните 

дейности. 

 (5) Медийни, информационни и рекламни дейности: 

1. Организира техническата подготовка и информационната обезпеченост с изходни 

данни за изработката на печатни, графични, фото, аудиовизуални и рекламни 

материали за общината;  

2. Организира и координира дейностите по издаването на общински печатни и 

периодични издания, както и за  разпространяването им на територията на общината; 

3. Подготвя текстови и визуализиращи материали и публикации, свързани с дейността 

на общината. 

 

 Чл.40. Специалист БА , ОМП и сигурност:  

1. Разработва плана за привеждане на общината от мирно във военно положение и 

провежда мероприятия по подготовка за работа във военно време; 

2. Разработва военновременния план на общината и го актуализира периодично, в 

съответствие с методологията за военновременно планиране; 

3. Разработва и актуализира общинския план за защита при бедствия; 

4. Координира и контролира изпълнението на задачите по подготовката за работа във 

военно време; 



5 Поддържа пунктовете за военновременно управление на общината в техническа 

изправност; 

6. Организира подготовката на ръководния състав за привеждане на общината от мирно 

във военно положение; 

7. Организира денонощно дежурство за поддържане готовността на общината за 

оповестяване при привеждане на страната от мирно във военно положение и при 

стихийни бедствия и аварии; 

8. Информира периодично и при поискване Министерство на отбраната и други 

институции за изпълнението на задачите по подготовка на общината за работа във 

военно време; 

9. Изпълнява и други задачи, възложени от Кмета на Общината, свързани с 

подготовката на работа във военно време; 

10. Участва в планови и неотложни проверки на обекти от критичната инфраструктура 

потенциално опасни обекти и други; 

11. Организира и осъществява контрол за изпълнението на военновременни задачи; 

12. Планира, организира и осъществява общинските обучения и учения  по 

отбранително-мобилизационната подготовка; 

13. Контролира изпълнението на нормативните актове по формиране, съхранение и 

обновление на военновременните запаси; 

14. Изпълнява функции по Закона за защита на класифицираната информация. 

15. Следи за спазване на изискванията по Закона за защита на класифицираната 

информация /ЗЗКИ/ и на международните договори във връзка със защитата на 

класифицираната информация; 

16. Прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация; 

17. Разработва план за охрана на общината чрез физически и технически средства, 

съгласувайки го с организационната единица; 

18. Извършва периодични и годишни проверки на отчетността и движението на 

материалите и документите, съдържащи класифицирана информация; 

19.Осъществява процедурата по обикновеното проучване в общината съобразно 

изискванията на ЗЗКИ и води регистър на проучените лица; 

20. Уведомява държавната комисия по сигурността на информацията/ДКСИ/ при 

изтичане на срока на решенията, при напускане или преназначаване на служители, 

както и при необходимост от промяна на разрешението, свързано с достъп до 

определено ниво на класификация; 

21. Води на отчет случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана информация 

и на взетите мерки, за което незабавно информира ДКСИ; 

22.Следи за правилното определяне на нивото на класифициране на информацията; 

23. Разработва план за защита на класифицираната информация при положение на 

война, военно или друго извънредно положение и го поддържа актуален; 

24. Организира и провежда обучението на служителите в общината в областта на 

защита на класифицираната информация. 

25. Координира и контролира пропусквателния режим в сградата на общината. 

 

 Чл.41. Секретар на Местна комисия за борба с противообществени прояви 

на малолетни и непълнолетни: 

1. Привежда в изпълнение Закона за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните, осъществява дейности по предотвратяването и борбата 

срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица;  

2. Организира, и координира цялостната дейност ма МКБППМН; 



3. Организира социално-превантивната и възпитателна дейност на територията на 

общината;  

  

Глава четвърта 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА 

 

 Чл. 42. Дейността на общинската администрация се осъществява от държавни 

служители и служители по трудово правоотношение. 

 Чл. 43. Длъжностното разписание се утвърждава от кмета на общината. 

 Чл. 44. Служителите в общинската администрация осъществяват своята дейност 

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

деловодната дейност в Община Стралджа и вътрешните правила, инструкции и 

процедури, утвърдени от Кмета на Общината. 

 Чл. 45. (1) Длъжностите в общинската администрация се заемат от лица с 

професионална квалификация, включваща задължителна минимална степен на 

завършено образование и професионален опит, определени със закон. 

 (2) Секретарят на общината или упълномощен от него служител с ръководни 

функции може да определи и допълнителни изисквания с длъжностните 

характеристики. 

 Чл. 46. (1) Постъпването на държавна служба в общинската администрация 

става задължително след провеждане на конкурс, освен в случаите, регламентирани в 

чл.16а, 81а и 81б от Закона за държавния служител. 

 (2) Със заповед на Кмета на Общината могат да бъдат определени и 

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

 (3) За изпълнение на определени задачи, свързани с дейността на общината, 

могат да бъдат привличани външни лица в качеството им на експерти и консултанти.            

 (4) Правата и задълженията на лицата по ал.3 се определят в акта за 

привличането им и в сключения с тях договор от Кмета на Общината.  

 Чл. 47. 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. 48. Служители в общинската администрация изпълняват възложените им 

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

длъжностните им характеристики и задачите по чл.47 от този правилник. 

 Чл. 49. (1) Ръководителите на административните звена ръководят, организират, 

контролират, координират, отчитат и носят отговорност за дейността на съответното 

структурно звено в съответствие с определените в този правилник функции. Те 

изпълняват и други задачи определени от Кмета на Общината в кръга на дейността им. 

 (2) При отсъствие, ръководителя на административното звено се замества от 

определено със заповед на Кмета лице от състава на администрацията. 

 Чл. 50. Служителите от общинската администрация са длъжни: 

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

съответствие със законите на страната; 

2. С ежедневната си работа да допринасят за издигане авторитета на общинската 

администрация и за повишаване доверието на гражданите и институциите към органите 

на местната власт; 

3. Да спазват трудовата дисциплина и да използват работното си време за компетентно 

изпълнение на служебните си задължения и възложените от съответния ръководител 

задачи; 



4. Професионално, културно и етично да обслужват гражданите и служебните лица; 

5. Да познават в детайли нормативните документи, които ползват в пряката си работа, с 

цел недопускане на грешки и нарушения, засягащи интересите на гражданите и 

общината; 

6. Да проявяват инициативност и творчество и да правят предложения пред кмета, 

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

7. Да повишават професионалната си квалификация и да следят и прилагат новостите в 

работата си; 

8. Да изготвят пълни и компетентни отговори на молби и жалби на граждани и 

висшестоящи органи от своята сфера на дейност в законовия срок; 

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

10. Да ползват икономично канцеларските материали, ел.енергия, вода, телефонни 

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

11. Да опазват и съхраняват документацията и кореспонденцията, която получават или 

подготвят, в съответствие с нормативните изисквания; 

12. Да спазват противопожарните изисквания и условията за безопасност на труда. 

13. Да пазят доброто име на Общината, да се явяват на работа в подходящо облекло и в 

състояние да изпълняват служебните си задължения;  

14.  Да се отнасят с гражданите и всички служители любезно и с необходимото 

уважение, като им оказват необходимото съдействие във връзка със служебните си 

задължения. 

15. Да носят двуезична отличителна табела /бадж/ със снимка и информация за име , 

длъжност и структурно звено. 

 Чл. 51. Служителите могат да правят изявление от името на Общината само със 

съгласието на Кмета на Общината. 

 Чл.52. Служителите в общинската администрация имат право на представително 

или работно облекло за всяка календарна година. Конкретната стойност на 

представителното и работното облекло се определя ежегодно със заповед на кмета на 

общината. Средствата се осигуряват от Общинския бюджет. 

 Чл.53. За изпълнение на своите задължения служителите имат право на 

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

подзаконовите нормативни актове. 

 Чл.54. За нарушение на трудовата дисциплина служителите носят 

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

 Чл.55. Служителите в общинската администрация имат всички права и 

задължения съгласно Кодекса на труда, Закона за държавния служител и подзаконовите 

нормативни актове, свързани с тяхната дейност. 

 Чл. 56. (1) В структурата на общинската администрация, съгласно чл.29а, ал.2 от 

ЗМСМА, се назначават служители, които подпомагат и осигуряват работата на 

общинския съвет. 

 (2) Заповедите за назначаване и освобождаване на служителите по ал.1 се 

издават от Кмета на Общината по предложение на Председателя на Общинския съвет. 

 (3) Служителите по ал.1 спазват всички изисквания за служители в общинската 

администрация. 

 (4) Заповедите за награждаване, наказване, командироване и отпуск на 

служителите по ал.1 се издават от Кмета на Общината, съгласувано с Председателя на 

общинския съвет. 

 Чл. 57. Възлагането на задачи, свързани с организационно-техническото 

обслужване на Общинския съвет и неговите комисии и контрола на дейността на 



служителите, назначени по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, се извършва от Председателя на 

Общинския съвет и секретаря на общината. 

 Чл. 58. (1) Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично 

при 5 дневна работна седмица с изключение на дежурните по ОбСС. 

 (2) При необходимост, служителите в общинската администрация са длъжни да 

изпълняват задълженията си и след изтичането на работното време, без да се нарушава 

междудневната и междуседмичната почивка. 

 Чл. 59. (1) Работният ден е от 8.00 до 17.00 часа, с обедна почивка от 12.00 до 

13.00 часа.Началото и краят на работното време и почивките на служителите от 

общинската администрация се определя с Правилник за вътрешния трудов ред на 

общинската администрация. 

 (2) За обезпечаване на административното обслужване със заповед на кмета на 

общината или във вътрешен нормативен акт може да бъде определяно и друго работно 

време. 

 (3) Разпределението на работното време на държавните служители във всички 

работни дни от седмицата е: преди обяд от 8.00 ч. до 12.00 ч. и след обяд от 13.00 ч. до 

17.00 часа. Обедната почивка е от 12.00 ч. до 13.00 ч. 

 (4) Центърът за услуги и информация работи без прекъсване всеки работен ден, 

като на служителите се осигурява почивка по график. 

 Чл.60. Приемът на граждани и представители на организации и изслушването на 

техните предложения и сигнали се извършва съгласно утвърден от кмета на общината 

график, който се оповестява публично.  

 Чл. 61. Влизането в сградата в извънработно време става по ред определен в 

Правилник за вътрешния трудов ред. 

 Чл. 62. (1) Служителите в общинската администрация и звената към нея 

осъществяват своята дейност в съответствие със Закона за държавния служител, 

Кодекса на труда, подзаконовите нормативни актове и Правилника за вътрешния 

трудов ред на Общинска администрация – Стралджа.  

 (2) В изпълнение на функциите си и поставените конкретни задачи 

административните звена в общинската администрация изготвят становища, отчети, 

доклади, докладни записки, анализи, програми, концепции, позиции, информации, 

паметни бележки, проекти на решения по конкретните въпроси, вътрешни актове и 

други документи.  

 (3) Административните звена пряко си взаимодействат по въпроси от смесена 

компетентност, като водещото звено обобщава окончателното становище. 

 Чл. 63. Правилника за вътрешния ред на Общинска администрация – Стралджа 

се изготвя от секретаря на общината и се утвърждава от кмета на общината. 

 Чл. 64. Редът за движение на документите се извършва в съответствие с 

Инструкцията за деловодната 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. Устройственият правилник на общинската администрация при Община 

Стралджа е утвърден  със заповед № З-66 от 04.02.2014 г. на Кмета на Общината, в сила 

от 04.02.2014г. 



 §3. Изменението и  допълнението на Устройствения правилник на общинската 

администрация  при Община Стралджа е утвърдено със Заповед №З-222 от 01.04.2016 

г. на Кмета на Общината, в сила от 01.04.2016г. 

            §4. Изменението  Устройствения правилник на общинската администрация  при 

Община Стралджа е утвърдено със Заповед №З-122 от 01.03.2018 г. на Кмета на 

Общината, в сила от 01.03.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Приложение №1 

                                                                                                          към чл.24 , ал.3 

                                                                                              (Изм. – в сила от 01.04.2016г.) 

                                                                                 (Изм. – в сила от 01.03.2018 г.) 

 

Обща численост на персонала на общинската администрация 

на Община Стралджа - 99 щатни бройки 

                                     

1. Кмет на община 1 

2. Заместник кмет на община 2 

3. Кметове на кметства 17 

4. Кметски наместници 4 

 

5.  Секретар на община 1 



6. Вътрешен одитор 1 

7. Финансов контрольор 1 

 ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ   

8. Отдел „Административно, правно и 

информационно обслужване 

14,5 

 

9. Отдел „Бюджет и финанси” 9 

   

 СПЕЦИАЛИЗИРАНА  АДМИНИСТРАЦИЯ  

10. Главен архитект 1 

11. Отдел „Местни приходи” 17,5 

12. Отдел „Териториално селищно устройство, 

екология и проекти” 

18 

13. Отдел „Икономически дейности, общинска 

собственост” 

5 

14. Отдел „Хуманитарни дейности” 5 

15. Секретар на МКБППМН 1 

16. Специалист БА, ОМП, сигурност 1 

   

 ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ 99 

 

 

 


