
СМ ОЛ ЯН ОБЩИНА СМОЛЯН

УТВЪРДИЛ,
КМЕТ:

/НИКОЛАЙ МЕЛЕМОШ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК 
НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ -  СМОЛЯН

ГЛАВА ПЪРВА 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този правилник урежда организацията и провеждането на административно 
управленческата дейност на Община Смолян в съответствие със Закона за местното 
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Европейската харта за местно 
самоуправление, Закона за държавния служител (ЗДСл), Закона за администрацията (ЗА), 
Административнопроцесуален кодекс (АПК) и други нормативни актове.

Чл. 2. (1) Община Смолян е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище и 
адрес на управление: гр. Смолян, бул. „България" № 12.

(2) Община Смолян е административно териториална единица, в която се осъществява 
местното самоуправление.

(3) В състава на общината влизат 86 населени места.
Чл. 3. С настоящия правилник се определят функционалните задължения на 

административните звена в общинска администрация, основните принципи на организация 
на нейната дейност, правомощията на органите и длъжностите на изпълнителната власт.

Чл. 4. (1) Дейността на кмета на общината се подпомага от общинска администрация.
(2) Общинската администрация осъществява своята дейност въз основа на 

Конституцията, законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на Общинския съвет 
и решенията на населението, приети по реда на Закона за пряко участие на гражданите в 
държавната власт и местното самоуправление.

Чл. 5. Общинската администрация при осъществяването на своята дейност се ръководи 
от принципите на: върховенството на закона, обективност, безпристрастност, откритост, 
достъпност, отговорност, отчетност, ефективност, координация, предвидимост и 
непрекъснато усъвършенстване на качеството.

Чл. 6. Общинска администрация работи в тясно взаимодействие с централните органи 
на изпълнителната власт, Областния управител, органите на съдебната власт и с другите 
държавни институции, обществени и неправителствени организации за осъществяване на 
единна държавна политика.



ГЛАВА ВТОРА 
КМЕТ НА ОБЩИНАТА

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 7. (1) Орган на изпълнителната власт в общината е кметът на общината.
(2) Кметът на общината се избира пряко от населението за срок от четири години при 

условия и ред, определени в закон.
(3) Пълномощията на кмета на общината възникват от полагането на клетвата, съгласно 

чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА и се прекратяват предсрочно при условия и ред, определени в чл. 42 
от ЗМСМА.

(4) Когато кметът на общината не е регистриран като кандидат за общински съветник 
или кмет, той продължава да изпълнява задълженията си до полагане на клетва от 
новоизбрания кмет.

(5) В своята дейност кметът на общината се ръководи от закона, актовете на 
Общинския съвет и решенията на населението, взети съгласно Закона за пряко участие на 
гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

(6) Кметът упражнява общо ръководство и контрол на дейността на общинска 
администрация.

(7) Кметът на общината има всички права по трудово правоотношение, освен тези, 
които противоречат или са несъвместими с правното му положение.

(8) Кметът на общината е първостепенен разпоредител с бюджетните кредити по 
бюджета на общината.

Чл. 8. (1) При осъществяване на дейността си кмета на общината се подпомага от 
заместник-кметове, секретар и общинска администрация.

(2) Кметът на общината делегира със заповед правомощия на заместник-кметовете и 
секретаря на общината и определя функциите им, извън определените им в закон или 
подзаконов нормативен акт.

Чл. 9. Кметът на общината участва в заседанията на Общинския съвет с право на 
съвещателен глас.

Чл. 10. (1) Кметът на общината не може да извършва търговска дейност по смисъла на 
Търговския закон, да бъде контрольор, управител или прокурист в търговски дружества, 
търговски пълномощник, търговски представител, търговски посредник, синдик, ликвидатор 
или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и 
кооперации за времето на мандата си.

(2) В едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, лице, което при 
избирането му за кмет, заема длъжност или осъществява дейност по ал. 1, предприема 
необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от 
заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на Общинския съвет и 
Общинската избирателна комисия.

РАЗДЕЛ П
ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

Чл. 11. (1) Кметът на общината:
1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
3. назначава и освобождава от длъжност заместник - кметовете на общината, 

кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския 
бюджет, началниците и служителите в общинската администрация налага 
предвидените от закона дисциплинарни наказания;

4. отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава 
заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
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5. организира изпълнението на общинския бюджет;
6. организира приемането и изпълнението на дългосрочните програми;
7. организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския 

съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;
8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на 

Президента на републиката и на Министерския съвет;
9. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и кметските 

наместници, координира и осъществява контрол за целесъобразността и 
законосъобразността при тяхното изпълнение;

10. осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете 
на кметства при изпълнение на техните правомощия, има право да отменя техните 
актове и налага предвидените административни наказания;

11. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, 
както и с други органи на местното самоуправление в страната и чужбина;

12. организира и ръководи защитата при бедствия на територията на общината, 
координира спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи;

13. председателства Съвета по сигурност;
14. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения 

за територията на общината или за части от нея и одобрява определени 
устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на 
територията, както и организира изпълнението им;

15. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Може да 
възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, кметските 
наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация, които 
поддържат регистри за гражданско състояние;

16. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;
17. осигурява организационно-техническото обслужване на Общинския съвет и участва 

в заседанията му с право на съвещателен глас;
18. утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;
19. 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;

20. оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при 
условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост;

21. осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с 
общинското имущество, включено в капитала на общински фирми по ред и условия, 
регламентирани в Закона за общинската собственост;

22. изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство;
23. провежда политика по опазване на околната среда, организира разработването на 

програма за опазването на околната среда и управлението на битовите и 
строителните отпадъци;

24. определя наименованието на длъжностите на държавните служители и 
разпределението им по групи и рангове, съгласно Класификатора на длъжностите в 
администрацията и присъжда рангове на държавни служители, съгласно чл. 74 от 
Закона за държавния служител;

25. определя наименованието на длъжностите по трудово правоотношение, съгласно 
Класификатора на длъжностите в администрацията;

26. утвърждава длъжностните разписания на служителите в общинската
администрация, специализираните звена и второстепенните разпоредители с 
бюджетни кредити;

27. назначава дисциплинарен съвет, съгласно Закона за държавния служител;
28. организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина 

и с неправителствени организации.
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(2) Кметът като ръководител на изпълнителната дейност на общината:
1. Осъществява ръководство, координация и контрол за успешно функциониране и 

непрекъснато усъвършенстване на внедрената Интегрирана система за управление, 
съгласно изискванията на международните стандарти ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015 и ISO 27001:2013.

2. Предлага за утвърждаване от общинския съвет структурата на общинската 
администрация и дейностите към нея.

3. Организира изпълнението на задачите, свързани с отбранително- 
мобилизационната подготовка.

4. Организира провеждането на процедурите за възлагане на обществените поръчки 
и сключва договори с тях.

5. Ръководи, организира и контролира дейността по защита на класифицираната 
информация.

6. Въвежда подходящи технически и организационни мерки, за да гарантира, че 
обработването на лични данни се извършва в съответствие с Регламента за защита 
на личните данни (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 
април 2016 година.

7. Ръководи, организира и контролира дейността по правилното прилагане на 
Регламента за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент 
и на Съвета от 27 април 2016 година и Закона за защита на личните данни.

8. Утвърждава вътрешните нормативни актове, регламентиращи дейността на 
общинската администрация.

(3) Кметът на общината изпълнява и функции, определени със закон, подзаконов 
нормативен акт или решение на общинския съвет и възложени му от централните държавни 
органи.

(4) Кметът на общината представя пред Общинския съвет програма за управление за 
срока на мандата си, в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа 
основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. 
Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на 
програмата в срок до 31 януари.

(5) Кметът на общината може да върне за ново обсъждане незаконосъобразните или 
нецелесъобразните актове на Общинския съвет или да оспорва незаконосъобразните актове 
пред съответния административен съд и да иска спиране на изпълнението на общите 
административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове. Кметът на 
общината не може да върне за ново обсъждане по целесъобразност вътрешнослужебни 
актове, свързани с организацията и дейността на общинския съвет и на неговите комисии.

(6) Кметът на общината изпълнява правомощията на кмет на кметство в населено 
място, което е административен център на общината.

Чл. 12. (1) В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди, 
наказателни постановления и прилага принудителни административни мерки.

(2) Кметът на общината, в предвидените от закона случаи, може да упълномощава 
и/или възлага със заповед свои правомощия на заместник-кметовете, секретаря на общината, 
кметовете на кметства, кметските наместници и други служители от общинската 
администрация.

(3) При отсъствие, за всеки конкретен случай, кметът определя със заповед заместник- 
кмет на общината, който да изпълнява неговите функции до завръщането му.

(4) Кметът на общината определя със заповед служителите от общинската 
администрация, които имат право да съставят актове за установяване на административни 
нарушения.
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ГЛАВА ТРЕТА
ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ НА ОБЩИНАТА, КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 13. (1) Кметът на общината назначава заместник-кметове в съответствие с 
одобрената численост и структура на общинската администрация и определя техните 
функции.

(2) Кметът на общината определя със заповед заместник-кмет, който го замества при 
отсъствието му от общината.

(3) Кметът на общината може да оправомощава заместник-кметове да изпълняват 
негови правомощия в случаите, когато това е предвидено в закон.

(4) Заместник-кмет може да бъде освободен без предизвестие със заповед на кмета на 
общината.

Чл. 14. Заместник-кметовете не са държавни служители.
Чл. 15. Заместник-кметовете на общината, кметовете на кметства и кметските 

наместници подпомагат кмета на общината при изпълнение на правомощията му с конкретно 
възложените им функции.

Чл. 16. В своята дейност заместник-кметовете на общината, кметовете на кметства и 
кметските наместници се ръководят от Конституцията на Република България, законовите и 
подзаконовите нормативни актове, действащи на територията на страната и на Европейския 
съюз, както и от актовете на Общински съвет -  Смолян и решенията на населението, приети 
по реда на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното 
самоуправление.

Чл. 17. (1) Заместник-кметовете на общината, кметовете на кметства и 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.

(2) В едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, съответно от 
приемането на решението на общинския съвет, лице, което при избирането му за кмет заема 
длъжност или осъществява дейност по ал. 1, предприема необходимите действия за 
прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява 
писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.

(3) Заместник-кметовете на общината, кметските наместници и секретаря на общината 
при назначаването им на съответната длъжност представят декларация, удостоверяваща 
изискванията по ал. 1.

РАЗДЕЛ II
ПРАВОМОЩИЯ НА ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕТЕ

Чл. 18. Заместник-кметовете имат следните правомощия:
1. отговарят за организацията, ръководството, координацията и контрола върху 

работата на дирекциите и дейностите към тях, определени със заповед на кмета, 
в съответствие със ЗМСМА, специалните законови и подзаконови актове и 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общинската администрация;

2. отговарят за разпределението, проучването, обобщаването и изпълнението на 
задачите възложени им по компетентност;
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3. издават и подписват документи, свързани с дейността на дирекциите в 
съответствие с делегираните им правомощия със заповед на кмета;

4. осъществяват необходимите организационни връзки между дирекциите и вътре в 
тях;

5. осигуряват поддържането на професионални и колегиални взаимоотношения в 
ръководените от тях дирекции.

РАЗДЕЛ П1
ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА

Чл. 19. (1) Съставни административно-териториални единици в общината са 
кметствата.

(2) В състава на община Смолян влизат следните кметства: Арда, Бостина, Виево, 
Влахово, Градът, Дунево, Еленска, Катраница, Кутела, Левочево, Лъка, Могилица, 
Момчиловци, Мугла, Петково, Подвие, Полковник Серафимово, Река, Ровина, Сивино, 
Славейно, Смилян, Соколовци, Стойките, Стража, Тикале, Требище, Търън и Широка лъка.

Чл. 20. (1) Орган на изпълнителната власт в кметството е кметът на кметството.
(2) Кметовете на кметства се избират пряко от населението за срок от 4 години при 

условия и по ред, определени с Изборния кодекс.
(3) Пълномощията на кмета на кметството възникват от полагането на клетвата по 

чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА.
(4) Кметовете на кметства имат всички права по трудово правоотношение освен тези, 

които противоречат или са несъвместими с тяхното правно положение.
(5) Пълномощията на кметовете на кметства се прекратяват предсрочно при наличие на 

условията по чл. 42, ал. 1 на ЗМСМА.
(6) Когато пълномощията на кмет на кметство са прекратени предсрочно, Общинският 

съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет на кметството, за срок до полагане на 
клетва от новоизбрания кмет.

(7) Когато кмет на община или кмет на кметство не е регистриран като кандидат за 
местните избори, той продължава да изпълнява задълженията си до полагане на клетва от 
новоизбрания кмет.

Чл. 21. (1) Кметът на кметство:
1. изпълнява бюджета на общината в частта му за кметството;
2. организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
3. отговаря за стопанисването на определени от Общинския съвет обекти на 

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

охраната на полските имоти в землището на кметството;
5. води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща 

актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
6. осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически 

лица;
7. осигурява спазването на обществения ред; има правомощията по чл. 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. представлява кметството пред населението, обществени и политически организации 

и други кметства;
10. съгласно чл. 83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност извършва 

удостоверяване на подписите на частни докумен ти, които са едностранни актове и 
не подлежат на вписване, подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от 
Закона за задълженията и договорите, както и верността на преписи и извлечения от 
документи и книжа;
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11. прави предложения при съставяне на проекто-бюджета на общината, в частта му за 
кметството;

12. организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, 
отнасящи се до територията и гражданите на кметството;

13. изпълнява задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на избори и 
допитвания до населението;

14. свиква общи събрания на населението;
15. организира и контролира работата на работещите по европейски, национални, 

регионални и общински програми за осигуряване на заетост на лица от съответните 
населени места;

16. ползва и носи отговорност за съхраняване на предоставените печати и щемпели;
17. събира и отчита приходите от местни данъци и такси;
18. изпълнява функции, възложени му от кмета на общината.
(2) В своята дейност кметът на кметство се ръководи от Конституцията на Република 

България, законите, подзаконовите нормативни актове решенията на Общинския съвет и 
решенията на населението, приети по реда на Закона за пряко участие на гражданите в 
държавната власт и местното самоуправление.

(3) Кметовете на кметства могат да участват в заседанията на Общинския съвет с право 
на съвещателен глас. Те се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се 
за кметството.

(4) На кметовете на кметства могат да бъдат възлагани и други функции със закон или 
друг нормативен акт, както и с Правилника за организацията и дейността на общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.

(5) Кметовете на кметства изготвят писмен отчетен доклад за дейността си за 
предходната година и го представят на кмета на общината в срок до 15 януари на текущата 
година.

(6) Кметовете на кметства се отчитат за дейността си през предходната година на 
свикано от тях общо събрание на населението и проведено през първото тримесечие на 
текущата година.

РАЗДЕЛ IV
ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

Чл. 22. (1) В населено място, което не е административен център на кметство, кметът 
на общината може да назначи за срока на мандата кметски наместник в съответствие е 
утвърдената численост и структура на общинската администрация. Кметският наместник, 
към датата на назначаването, трябва да отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 от Изборния 
кодекс.

(2) Кметските наместници продължават да изпълняват функциите си и след изтичане на 
срока по ал. 1 до освобождаването им от новоизбрания кмет на общината.

(3) Кметските наместници са органи на изпълнителната власт в населеното място. Те 
могат да бъдат освободени предсрочно без предизвестие от кмета на общината.

(4) Пълномощията на кметските наместници се определят от Общинския съвет с 
Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общинската администрация.

(5) Кметът на общината може да възлага изпълнението на свои функции на кметските 
наместници.

(6) На кметските наместници могат да се възлагат и други функции със закон или друг 
нормативен акт.

(7) Кметските наместници могат да участват в заседанията на Общинския съвет с право 
на съвещателен глас. Те се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се 
до съответното населено място.
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Чл. 23. (1) Кметските наместници:
1. организират провеждането на мероприятия, свързани с благоустрояването и 

хигиенизирането на населените места;
2. упражняват контрол за законосъобразното използване и отговарят за поддържането, 

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

3. предприемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда, 
организират охраната на полските имоти в землището на населеното място;

4. организират и ръководят защитата на населението при бедствия и аварии;
5. предприемат мерки за осигуряването на обществения ред на територията на 

населеното място;
6. водят 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. съгласно чл. 83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност извършват 
удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и 
не подлежат на вписване, подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от 
Закона за задълженията и договорите, както и верността на преписи и извлечения 
от документи и книжа;

8. отговарят за спазването на наредбите на общинския съвет на територията на 
населеното място;

9. представят необходимата информация и отговарят на въпроси, поставени от 
общинските съветници в заседания на Общинския съвет или неговите комисии;

10. правят предложения при съставяне на проектобюджета на общината за съответното 
населеното място;

11. изпълняват задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на избори 
и допитвания до населението;

12. свикват общи събрания на населението;
13. организират и контролират работата на работещите по европейски, национални, 

регионални и общински програми за осигуряване на заетост на лица от съответните 
населени места;

14. връчват призовки и съдебни книжа;
15. ползват и носят отговорност за съхраняване на предоставените печати и щемпели;
16. събират и отчитат приходи от местни данъци и такси.
(2) В своята дейност кметският наместник се ръководи от Конституцията на Република 

България, законите, подзаконовите нормативни актове решенията на Общинския съвет и 
решенията на населението, приети по реда на Закона за пряко участие на гражданите в 
държавната власт и местното самоуправление.

(3) Кметските наместници изготвят писмен отчетен доклад за дейността си за 
предходната година и го представят на кмета на общината в срок до 15 януари на текущата 
година.

(4) Кметските наместници се отчитат за дейността си през предходната година на 
свикано от тях общо събрание на населението и проведено през първото тримесечие на 
текущата година.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНАТА

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 24. (1) Кметът на общината назначава безсрочно секретар на общината. 
(2) Секретарят на общината трябва да бъде лице с виеше образование.
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Чл. 25. Секретарят на общината ръководи, координира и контролира 
функционирането на общинската администрация за точното спазване на нормативните 
актове.

Чл. 26. (1) Секретарят на общината не може да извършва търговска дейност по смисъла 
на Търговския закон, да бъде контрольор, управител или прокурист в търговски дружества, 
търговски пълномощник, търговски представител, търговски посредник, синдик, ликвидатор 
или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и 
кооперации за времето на мандата си.

(2) Секретарят на общината при назначаването на съответната длъжност представя 
декларация, удостоверяваща изискванията по ал. 1.

РАЗДЕЛ II
ПРАВОМОЩИЯ НА СЕКРЕТАРЯ НА ОБЩИНАТА

Чл. 27. (1) Секретарят на общината:
1. осъществява административно ръководство на общинската администрация;
2. организира и отговаря за дейността на администрацията, условията на работа на 

служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;
3. осъществява координация и контрол на административните звена за спазване и 

точно прилагане на действащата нормативна база и законните разпореждания на 
кмета на общината;

4. организира и контролира изпълнението на задачите, свързани с прилагането на 
Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Административнопроцесуалния 
кодекс и други дейности, определени в законови и подзаконови нормативни 
актове;

5. осъществява контрол за спазването на трудовата дисциплина и работното време от 
общинските служители;

6. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в общинската 
администрация;

7. отговаря за планирането и отчета на годишните цели за дейността на общинската 
администрация, съгласно чл. 33а от Закона за администрацията и осъществява 
контрол за изпълнението им;

8. организира и контролира изпълнението на функциите по организационно- 
техническото обезпечаване на дейността на общинския съвет и неговите 
постоянни комисии;

9. организира разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на 
кмета на общината;

10. организира деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;
11. организира и контролира дейността на звената по гражданска регистрация и 

административно обслужване;
12. осъществява контрол на работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията 

на гражданите и юридическите лица;
13. отговаря за поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в 

общината, организационно-техническата подготовка и произвеждането на 
изборите и местните референдуми;

14. организира обучения за повишаване на административния капацитет и 
професионалната квалификация на служителите, с цел подобряване на 
административното обслужване на физическите и юридическите лица;

15. утвърждава вътрешни правила за организацията на административното 
обслужване, които регулират взаимодействието на звената на Община Смолян при 
осъществяване на административното обслужване, последователността на 
извършваните от и във тях действия;
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16. организира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на 
администрацията.

(2) Секретарят на общината изпълнява и други функции, възложени му от кмета на 
общината, със закон или с друг нормативен акт.

ГЛАВА ПЕТА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 28. (1) Дейностите на общинския съвет, кмета на общината и кметовете на кметства 
се подпомагат от общинска администрация.

(2) Общата численост на общинска администрация и числеността на основните 
административни звена са посочени в Приложение № 1.

Чл. 29. (1) Общинската администрация е обща и специализирана.
(2) Общата администрация осигурява технически дейността на органите на местната 

власт и на специализираната администрация и извършва дейности по административното 
обслужване на физическите и юридическите лица.

(3) Специализираната администрация, в рамките на нейната компетентност, подпомага 
и осигурява осъществяването на правомощията на кмета на общината.

(4) Дирекциите и отделите са структурни звена за ръководство, организация, 
координация, взаимодействие и контрол в съответните сфери от работата на общинската 
администрация и осъществяват дейност в рамките на предоставените правомощия и 
функции, определени в нормативните актове и този правилник.

(5) В изпълнение на функциите си и поставените задачи административните звена в 
Община Смолян изготвят писма, становища, отчети, доклади, докладни записки, анализи, 
програми, концепции, позиции, проекти на решения по конкретни въпроси, проекти на 
вътрешни нормативни актове и други документи.

Чл. 30. Структурните звена на общинската администрация:
1. подпомагат дейностите на общината;
2. участват в изготвянето и реализирането на проекти за привличане на средства от 

национални и международни програми и фондове за развитие на 
инфраструктурата;

3. участват при разработване и реализиране на съвместни програми и проекти с 
неправителствени организации;

4. ежегодно в срок до 15 януари на текущата година представят чрез Секретаря на 
Кмета на общината отчет за дейността си през предходната календарна година.

Чл. 31. (1) Общинска администрация поддържа и непрекъснато усъвършенства 
Интегрираната система за управление, съгласно изискванията на международните стандарти 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 27001:2013.

(2) В изпълнение на ежедневната си дейност общинските служители спазват 
изискванията на Интегрираната система за управление, съответстваща на международните 
стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 27001:2013.

РАЗДЕЛ П
СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл. 32. (1) Общинската администрация е организирана в дирекции, отдели, сектори и 
структурни звена. Административното ръководство се осъществява от секретар на общината 
и директор на дирекция, с изключение на Звено „Вътрешен о.ттит”.

(2) За осъществяване на стопански, социални и други дейности към общинска 
администрация се създават и структурни звена и дейности на бюджетна издръжка.
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Чл. 33. ЗВЕНО „ВЪТРЕШЕН ОДИТ“
Звеното е на пряко подчинение на кмета и осъществява вътрешен одит по Закона за 

вътрешния одит в публичния сектор.
1. Осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и 

процеси в общината, включително на разпоредителите с бюджетни кредити от по- 
ниска степен към общината, в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в 
публичния сектор;

2. Планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с 
изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, стандартите за 
вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и 
утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния 
сектор;

3. Изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план 
за дейността си, които се утвърждават от кмета;

4. Изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, 
времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, о литни я 
подход и техники, вида и обем 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 
договорите;
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 други 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 представя на министъра на финансите годишен доклад за дейността по 
вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния 
сектор;

12. Осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от 
публичния сектор с цел обмяна на добри практики.

ОБЩАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ВКЛЮЧВА:

Дирекция: „Административно и информационно обслужване и отбранително- 
мобилизационна подготовка”

Директор
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Дирекция: „Финансово-счетоводна дейност, наеми и бюджет”
Директор

Отдел „Финансово-счетоводна дейност, бюджет, човешки ресурси и финансов контрол“ 
Началник отдел

Отдел „Местни данъци и такси“
Началник отдел

Дирекция: „Правно-нормативно обслужване”
Директор

СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ВКЛЮЧВА:

Дирекция: „Устройство на територията”
Директор

Дирекция: „Строителство, инфраструктура и околна среда”
Директор

Дирекция: „Международни проекти, програми, обществени дейности”
Директор

РАЗДЕЛ III
ФУНКЦИИ НА СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА

Чл. 34. ФУНКЦИИ НА ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО И
ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ОТБРАНИТЕЛНО -  МОБИЛИЗАЦИОННА 
ПОДГОТОВКА

Дирекцията, отдела и секторите към нея включват дейности в следните седем основни 
направления, ръководени и контролирани от директор на дирекция:

I. Дейности, свързани с административното обслужване на гражданите и бизнеса:
1. Деловодството
1.1. Непрекъснато усъвършенства процесите за предоставяне на публични услуги в 

съответствие с нарастващите изисквания на заинтересованите страни.
1.2. Осигурява в пълен обем информация за административните услуги, извършвани 

от Общинската администрация, в т. ч. и за тези чрез Интернет-портала за 
електронни услуги.

1.3. Осъществява деловодната дейност на Общинска администрация и Общинския 
съвет, в т. ч. и вътрешната кореспонденция чрез Единната информационна 
система ИМЕОН.

1.4. Получава и регистрира заявления и издадени документи, които не са включени в 
Единната информационна система ИМЕОН -  удостоверения, служебни бележки, 
референции, декларации, образци УП-2 и УП-3 на лица, назначени по програми за 
заетост и др.

1.5. Получава и регистрира кореспонденцията за Общинска администрация и 
Общинския съвет, получена по различни информационни канали и я разпределя 
за изпълнителите след резолюции на кмета на общината, заместник-кметовете и 
секретаря на общината.

1.6. Регистрира, след проверка за наличие на описаните приложени документи към 
жалби и заявления, във връзка с предоставяне на административна услуга по 
искане на граждани и юридически лица.
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1.7. Предава на физическите и юридически лица изготвените по тяхно искане 
документи.

1.8. Регистрира в Единната информационна система ИМЕОН на изходящата 
кореспонденция на Общинска администрация и Общинския съвет.

1.9. Регистрира кандидати за участие в търгове, конкурси и обществени поръчки, 
провеждани от Общинска администрация и съхраняване на изходящата 
кореспонденция, свързана с тях.

1.10. Регистрира изходящата кореспонденция и съхранява досиетата по проекти.
1.11. Предава от Приемна № 1 -  Деловодство в учрежденския архив на приключилите 

до 31 декември на текущата година дела, не по-късно от 30 юни на следващата 
календарна година.

1.12. Поддържа базата данни в Единната информационна система ИМЕОН и опазва 
информацията.

1.13. Осигурява вътрешни и външни пощенски куриерски услуги.
1.14. Води книгата за извеждане на заповеди за командировки на служители, работещи 

в структурни звена към Община Смолян.

2. Гражданска регистрация и административно обслужване:
2.1. Поддържа електронния регистър Национална база данни „Население” и Локална 

база данни „Население” в актуален вид, съгласно Закона за гражданската 
регистрация и Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на 
Единната система за гражданска регистрация.

2.2. Издава удостоверения в съответствие с Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. 
за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и др. 
законови и подзаконови актове.

2.3. Създава и поддържа Националния електронен регистър на актове за гражданско 
състояние.

2.4. Съставя актове по гражданско състояние: актове за раждане на родените в гр. 
Смолян, актове за сключване на граждански брак и за смърт за събития, 
настъпили в населени места на Община Смолян.

2.5. Издава многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, съгласно 
Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско 
състояние, подписана на 8 септември 1976 г. във Виена.

2.6. Събира от всички актосъставители на територията на общината на съставените 
през предходната година формуляри - актове за раждане, граждански брак и 
смърт - по отделно за всеки вид, описание, проверка, подвързване и заверка на 
образуваните регистри в срок до 21 януари на следващата година.

2.7. Води регистрацията по постоянен и настоящ адрес на български и чуждестранни 
гражданин с дългосрочно или постоянно пребиваване на територията на 
Република България.

2.8. Признава чуждестранни решения и други актове, отнасящи се до гражданското 
състояние и гражданската регистрация на физически лица, съгласно Закона за 
гражданска регистрация, Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за 
функциониране на Единната система за гражданска регистрация, Конвенцията за 
издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, 
подписана на 08 септември 1976 г. във Виена и Кодекса на международното 
частно право.

2.9. Приема заявления във връзка с промяна на имената по административен ред.
2.10. Отразява в регистрите по гражданско състояние на направени промени, свързани 

с гражданското състояние на физически лица по административен или съдебен 
ред.

2.11. Организира и провежда граждански ритуали (бракове и погребения) по утвърден 
сценарий.
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2.12. Поддържа Националния класификатор на настоящите и постоянни адреси в 
Република България чрез отразяване промените в Класификатора на адресите на 
община Смолян.

2.13. Изготвя Съобщение за корекции в класификатора на локализационните единици и 
Съобщение за разделяне и сливане на локализационни единици.

2.14. Изготвя Съобщение за откриване, закриване и корекция на адрес, Съобщение за 
преномериране на адреси и коригиране на грешен номер и Съобщение за 
преномериране на райони и секции.

2.15. Изготвя и предоставя справки по искане на държавни органи и др.
2.16. Актуализира и обявява избирателните списъци при произвеждане на избори и 

референдуми.
2.17. Оказва методическа помощ в рамките на своята компетентност на кметовете на 

кметства и кметски наместници по регистрация на гражданското състояние на 
лицата, правилно оформяне и съхранение на регистрите за населението и 
издаването на съответните документи.

2.18. Води картотека на гробните места, изготвя скици на гробищните паркове, 
определя мястото за полагане на тленните останки.

2.19. Контролира строителните работи на гробищните паркове.
2.20. Извършва и други дейности, вменени им със закон или подзаконов нормативен 

акт, като компетенция на ГРАО.

3. Учрежденски архив:
3.1. Приема и регистрира в учрежденския архив на приключилите до 31 декември на 

текущата година дела от деловодството и другите структурни звена на 
Общинската администрация, не по-късно от 30 юни на следващата календарна 
година.

.2. Създава справочен апарат към документите.

.3. Обработва, съхранява и извършва справки по искане на служителите в Общинска 
администрация от архивните фондове.

.4. Води Дневник за ползване на архивни документи от служители в Общинска 
администрация и проверява състава и състоянието на документите преди и след 
използването им.

.5. Предоставя справочни документи на физически и юридически лица, съгласно 
изискванията на Закона за националния архивен фонд, Закона за достъп до 
обществена информация и Закона за защита на личните данни.

.6. Води Регистър на постъпленията в учрежденския архив.

.7. Издава удостоверения за пенсиониране -  Образец УП 3 -  за трудов стаж и УП 2 — 
за определяне базата на пенсиите на бивши служители.

3.8. Издава заверени копия от емлячни регистри и декларации за непокрити земеделски
земи.

3.9. Издава заверени копия от договори за продажба на общински жилища.
3.10. Приема и съхранява изборни книжа и материали от произведени избори и 

референдуми, съгласно разпоредбите на Изборния кодекс и Закона за пряко 
участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

3.11. Извършва експертизи по ценността на документите и предаването на ценните в 
Отдел „Държавен архив -  Смолян” към Дирекция „Регионален държавен архив” -  
Пловдив и унищожава неценните след изготвяне на Акт за унищожаване.

3.12. Оказва методическа помощ в рамките на своята компетентност на кметовете на 
кметства и кметски наместници и следи за прилагането на Номенклатурата на 
делата със срокове за съхраняване.

3.13. Извършва проверки на място относно деловодната дейност, формиране на делата 
с документи и тяхното съхранение.
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3.14. Осъществява контрол за изготвянето на годишните описи на формираните дела с 
документи в кметствата, предоставяне на ПДЕКОбА протоколите за извършената 
годишна проверка от ПДЕККм и извършване от ПДЕККм на експертиза на 
документите 6 месеца преди изтичане на мандата на кметовете на кметства.

II. Информационно обслужване и внедряване на информационни технологии:
1. Осигурява нормален работен режим на служителите чрез поддържане на наличната 

компютърна техника, операционни системи, сървъри и локална мрежа в 
Общинската администрация в съответствие с функционирането, поддържането и 
непрекъснатото усъвършенстване на Интегрираната система за управление, в 
частта й „Система за управление на информационната сигурност”, съответстваща на 
международния стандарт ISO 27001:2013.

2. Прилага информационни технологии, осигуряващи съхраняване на работната 
информация, системните и компютърните приложения срещу всички заплахи, които 
биха могли да застрашат конфиденциалността и целостта на наличния 
информационен ресурс. Въвежда защита срещу неправомерно ползване на 
програмните продукти.

3. Подпомага и обучава служителите при работа с програмни продукти, компютърни 
системи и споделени ресурси на локалната компютърна мрежа, както и при 
възникнали в процеса на работа проблеми.

4. Осигурява информационни връзки и комуникации с цел подпомагане дейността на 
Общинска администрация, кметовете на кметства и кметски наместници.

5. Участва в комисии за доставка на програмни продукти и компютърна техника.
6. Осъществява контакти с фирмите, създатели на софтуер, използван в работата на 

общината, и оказване методическа помощ от ИТ специалистите при внедряване и 
използване от служителите.

7. Инсталира нови продукти и осъвременява съществуващите системи.
8. Осигурява експлоатацията и администрирането на сървърите със спомагателни 

приложения.
9. Осъществява контрол и недопуска нерегламентиран достъп до ресурси на 

информационната мрежа отвън.
10. Поддържа сигурността на връзките на оборудването. Идентифицира възникнали 

проблеми във функционирането на информационните системи, анализира и 
предприема мерки за отстраняването им.

11. Актуализира счетоводните програми, Локална база данни „Население” и провежда 
обучение на служителите за работа с тях.

12. Осъществява контакти с утвърдената фирма -  доставчик на консумативи и магнитни 
носители, и поръчва на заявените такива, необходими за работа с компютърните 
системи.

13. Коректно публикува на сайта на общината актуална информация, в т.ч. проекти на 
документи за обществено обсъждане и създава архив, съгласно определения ред за 
това.

14. Изгражда линкове към сайтове на държавни органи по указание на ръководството.
15. Изготвя месечен отчет за просрочени регистрирани преписки в Приемна № 1 - 

Деловодство и го предоставя на кмета на общината.

ТП. Дейности, свързани с организационно-техническо обслужване:
1. Организационно и техническо обезпечаване на дейността на Общинския съвет:
1.1. Организационно-технически осигурява дейността на Председателя на 

Общинския съвет.
1.2. Изготвя и публикува на сайта на общината поканата с дневен ред за предстоящи 

заседания на Общинския съвет и докладните записки не по-късно от 7 дни преди 
неговото провеждане.
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1.3. Изпраща до общинските съветници поканата и материалите за заседания на 
Общинския съвет в електронен вид или на хартиен носител.

1.4. Предоставя материалите за предстоящо заседание на представителите на печатни 
и електронни медии по тяхно искане.

1.5. Води присъствени списъци за участие на общинските съветници, кметовете на 
кметства и кметските наместници на заседания на Общинския съвет и неговите 
постоянни и временни комисии.

1.6. Представя в Дирекция „Финансово счетоводна дейност, наеми и бюджет” на 
присъствените списъци на общинските съветници, участвали на заседания на 
Общинския съвет и постоянни комисии.

1.7. Изготвя кратки протоколи и становища за приетите решения от постоянните и 
временни комисии на Общинския съвет.

1.8. Осъществява пълен аудио запис на заседанията на Общинския съвет и изготвя 
пълен протокол с изказванията и приетите решения.

1.9. Изпраща приетите актове от Общинския съвет до Кмета на общината, Областния 
управител на област Смолян и Районна прокуратура — Смолян в 
законоустановения срок.

1.10. Публикува на интернет страницата на общината приетите и влезли в сила актове 
на Общинския съвет.

1.11. Архивира отменени или с изтекъл срок на действие актове, публикувани на сайта 
на общината по определения ред за това.

1.12. Съхранява, обработва и предава в учрежденския архив на документацията след 
приключване на мандата на Общинския съвет по опис и с протокол за предаване.

1.13. Води Книгата за почетните граждани на гр. Смолян.

2. Организационно-техническо осигуряване дейността на Общинска 
администрация, кметовете на кметства и кметските наместници:

2.1. Организационно-технически обезпечава дейността на кмета, заместник-кметовете
и секретаря на общината.

2.2. Администрира получените заявления по електронен път за записване за приемни 
дни на кмета, заместник-кметовете и секретаря на общината.

2.3. Регистрира в Дневник за прием на постъпилите заявления по електронен път и 
попълнените на място на хартиен носител.

2.4. Уведомява желаещите да бъдат приети от ръководството на общината за датата и 
часа на приема.

2.5. Съхранява текущо и архивира подадените заявления и самостоятелните дневници 
за приемните дни на кмета, съответния заместник-кмет и секретаря на общината.

2.6. Осигурява офис оборудване за работните места на служителите в Общинска 
администрация.

2.7. Организира доставянето и съхраняването на компютърни консумативи, съгласно 
договора за доставка (оригинални тонер касети, в т. ч. зареждане и рециклиране 
на консумативи за копирните и печатащи устройства и други материали за 
компютърната техника) за нуждите на общинска администрация, структурните 
звена към нея, кметовете на кметства и кметските наместници, съгласно 
представени заявки и осъществява текущ контрол за качество на доставените 
материали и консумативи.

2.8. Организира и контролира дейността по копиране и сканиране на документи и 
материали за Общинския съвет, общинската администрация и граждани, 
ползващи административна услуга.

2.10. Извършва срещу заплащане на копирни услуги за физическите и юридически 
лица.

2.11. Извършва компютърна текстообработка на материали, изготвени от 
ръководството и служителите в Общинска администрация.
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2.12. Изготвя протоколи за проведени обществени обсъждания, Ден на кмета и 
кметския наместник и др.

2.13. Осигурява транспортно обслужване на ръководството и служителите в Общинска 
администрация, съгласно утвърдените вътрешни правила.

2.14. Отговаря за изправността и правилната експлоатация на автомобилите, 
собственост на общината, както и за поддържането и съхранението на досиетата 
им.

2.15. Осъществява контрол за пропускателният режим за достъп до служебния паркинг 
чрез автоматичната бариера с магнитни карти и води регистър на предоставените 
магнитни карти за достъп.

2.16. Осигурява необходимите здравословни и безопасни условия на труд в сградата на 
общинската администрация.

2.17. Отговаря за сигурността и физическия контрол за достъп в сградата на Общинска 
администрация -  Смолян.

2.18. Актуализира информационните табла и анкетни карти, свързани е 
административното обслужване.

IV. Осигуряване на обществения ред и отбранително -  мобилизационна 
подготовка:

1. Проучва, разработва и контролира изпълнението на Наредба № 1 за осигуряване на 
обществения ред на територията на община Смолян.

2. Предприема мерки и осигурява взаимодействието е полицейските органи за 
опазването на обществения ред на територията на Община Смолян.

3. Подпомага ръководството на общината при осъществяване на дейностите, 
възложени със Закона за защита при бедствия и други подзаконови нормативни 
актове.

4. Разработва и поддържа в готовност за изпълнение на Плана за привеждане в 
готовност за работа във военно време, военновременния план и други планове и 
документи, свързани с отбраната на страната.

5. Организира подготовката на ръководния състав на общината за работа във военно 
време.

6. Организира работата на Общинския съвет по сигурността.
7. Поддържа в готовност за използване на системата за управление във военно време. 

Планира и координира дейностите по изграждането и поддържането на 
комуникационно-информационните системи за управление във военно време.

8. Организира денонощно оперативно дежурство в Общинска администрация за 
поддържане на готовност за оповестяване при привеждане от мирно на военно 
положение, при стихийни бедствия и аварии.

9. Създава и поддържа информационна база за осигуряване на граждански ресурси в 
интерес на отбраната на страната.

10. Подготвя и организира режимното и ограничителното снабдяване на населението е 
основни хранителни и нехранителни стоки.

11. Планира, организира и осъществява общинското участие в учение по отбранително- 
мобилизационната подготовка.

12. Спазва изискванията по Закона за защита на класифицираната информация и 
правилника за прилагането му.

13. Осигурява пожарна безопасност на сградата на Общинската администрация.

V. Координация и взаимодействие е дирекциите в Общинска администрация, 
кметовете на кметства, кметските наместници и общинските служители, работещи в 
кметствата:

1. Осъществява координация и контрол по поддържането и непрекъснато 
усъвършенстване на Интегрираната система за управление, съгласно изискванията 
на международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 27001:2013.
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2. Оказва методическа помощ и взаимодействие с кметовете на кметства, кметските 
наместници и общинските служители, работещи в кметствата.

3. Участие в проверки и оказва помощ на място на кметовете на кметства и кметските 
наместници.

4. Подпомага методически, организационно и информационно дейността на кметовете 
на кметства и кметските наместници в общината.

5. Изпълнява задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на избори и 
допитвания до населението.

6. Обобщава информация във връзка с изготвяне на конкретни документи, отнасящи 
се до дейността на Общинска администрация и др., възложени от кмета и секретаря 
на общината.

7. Веднъж годишно отчита дейността на Община Смолян в раздел Самооценка на 
административното обслужване чрез Интегрираната информационна система за 
държавната администрация (ИИСДА) към Министерски съвет, която поддържа 
Административния регистър, съгласно чл. 23, ал. 1 от Наредбата за 
административното обслужване.

8. Вписва и поддържа данните в Административния регистър, в частта Регистър на 
услугите за предоставяните административни услуги от общината, както и 
настъпилите промени или заличаването им, чрез Интегрираната информационна 
система на държавната администрация към Министерски съвет.

9. Поддържа данните в актуален вид в Административния регистър, съгласно 
Наредбата за Административния регистър - за съвети като консултативни органи 
към кмета на общината по чл. 13 от Наредбата за Административния регистър.

10. Отчита дейността на Община Смолян ежегодно в раздел Доклад за състоянието на 
администрацията чрез Интегрираната информационна система за държавната 
администрация (ИИСДА) към Министерски съвет, съгласно чл. 62 от Закона за 
администрацията.

11. Обобщава Годишните цели на Общинска администрация и отчетите за 
изпълнението им.

12. Поддържа актуалността на публикуваната на сайта на Община Смолян 
информация в съответната функционална област.

13. Вписва в Регистъра на образуваните преписки по постъпили сигнали и жалби за 
корупция в Общинската администрация.

14. Поддържа Регистъра на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество за кмета на община, 
заместник -  кметовете, главния архитект, председателя на общински съвет и 
общинските съветници.

15. Извършва необходимите действия за издаването, спирането, възобновяването и 
прекратяването на удостоверения за електронен подпис на служители от общинска 
администрация, за които води регистър по образец.

16. Изготвя заявки за изработване на печати и щемпели, съставя протоколи за 
предаване/приемането им, води на отчет и поддържа в актуален вид специалния 
регистър на всички печати и щемпели в Общинска администрация, структурните 
звена към нея, кметствата и кметските наместници.

17. Разработва нови и актуализира действащи вътрешни нормативни актове, свързани 
с административното обслужване.

18. Организира и провежда „Ден на кмета и кметския наместник”.
19. Подпомага дейността на Органа по настойничество и попечителство при Община 

Смолян, съхранява настойнически и попечителски дела. Води регистъра по 
настойничество и попечителство.

VI. Обслужване на кметствата:
1. Ежедневно поддържа електронния регистър Национална база данни „Население” и 

Локална база данни „Население” в актуален вид, съгласно Закона за гражданската
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регистрация и Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на 
Единната система за гражданска регистрация.

2. Издава удостоверения в съответствие с Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. 
за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и др. 
законови и подзаконови актове.

3. Съставя актове по гражданско състояние за събития, настъпили в населените 
места: актове за сключване на граждански брак и за смърт.

4. Представя в Общинска администрация на съставените през предходната година 
формуляри -  актове за граждански брак и смърт в срок до 21 януари на следващата 
година.

5. Архивира лични регистрационни картони (ЛРК) при смърт на лица и 
актуализиране на ЛРК на близките.

6. Архивира ЛРК при промяна на постоянен адрес на лица.
7. Води регистрацията по постоянен и настоящ адрес на български граждани.
8. Приема заявления във връзка с промяна на имената по административен ред.
9. Поддържа Националния класификатор на настоящите и постоянни адреси в 

Република България чрез отразяване промените в Класификатора на адресите на 
община Смолян.

10. Изготвя Съобщение за корекции в класификатора на локализационните единици и 
Съобщение за разделяне и сливане на локализационни единици.

11. Изготвя Съобщение за откриване, закриване и корекция на адрес, Съобщение за 
преномериране на адреси и коригиране на грешен номер и Съобщение за 
преномериране на райони и секции.

12. Изготвя и предоставя на справки по искане на държавни органи и др.
13. Актуализира и обявява избирателните списъци при произвеждане на избори и 

референдуми.
14. Извършва и други дейности, вменени им със закон или подзаконов нормативен 

акт, като компетенция на ГРАО.
15. Регистрира в Единната информационна система ИМЕОН на:

заявления на граждани и юридически лица с искане за предоставяне на услуги; 
жалби, комплектувани с необходимите писмени доказателства; 
изходящата кореспонденция на кметството.

16. Класира документите по вид и съдържание в дела, съгласно действащата 
Номенклатура на делата със срокове за съхраняване на кметствата и кметските 
наместници в Община Смолян. След изтичане на годината извършва текуща 
експертиза на систематизираните документи в дела и съхранява на защитено място 
до експертизата им от Постоянно действащата експертна комисия.

17. Изготвя препис-извлечения от емлячните регистри за земеделски и горски имоти.
18. Връчва призовки и съдебни книжа.
19. Води дневника за полагане на подписи от осъдени лица в режим на пробация и 

съставя на съответните протоколи. Осъществява контрол за полагане на 
обществено полезен труд от осъдените лица.

20. Ежегодно изготвя списък на домакинствата и необходимите им количества дърва 
за огрев, който се изпраща до съответното ТП „Държавно горско стопанство“.

21. Извършва на касови операции като част от единния общински бюджетен процес.
22. Приема, съхранява и отчита парични средства от местни данъци и такси за 

извършени административни услуги в общината.
23. Организира провеждането на годишните прегледи на горска и селскостопанска 

техника, съгласно график на Контролно-техническа инспекция -  Регионална 
служба Смолян.

VII. Поддръжка и обслужване на улично осветление:
1. Проучва и предлага ефективни решения за поддържане на нормално улично 

осветление в населените места на общината.
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2. Реализира мерки за енергийна ефективност с цел намаляване на разходите на 
общината за улично осветление.

3. Мерки за подобряване осветеността на улиците и площадите чрез периодичен 
преглед и поддръжка на осветителните тела и подмяна на изгорели лампи.

4. Качествено и срочно отстранява авариите и неизправности в уличното осветление.
5. Приема сигнали и води документацията, свързана с уличното осветление в 

населените места в община Смолян.
6. Осигурява нормален режим на експлоатация и профилактика на водогрейни котли — 

високо налягане.
7. Мерки за опазване на общинската собственост и целесъобразното й използване.

Чл. 35. ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ, НАЕМИ И 
БЮДЖЕТ“

Дирекцията, отделите и секторите към нея включват следните дейности, ръководени и 
контролирани от директор на дирекция.

I. Отдел „Финансово-счетоводна дейност, бюджет, човешки ресурси и финансов 
контрол“. Отделът се ръководи от началник на отдел и включва следните дейности:

1. Изготвя годишните финансови отчети на община Смолян;
2. Извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите на общинския бюджет;
3. Организира отчетността на краткотрайните и дълготрайните активи на общинската 

администрация, съхранението на счетоводната информация и ползването й съгласно 
Закона за счетоводството;

4. Следи за своевременното внасяне на събраните суми от такси и услуги в приход на 
общинския бюджет;

5. Изготвя отчетите за изпълнение на бюджета, сметките за средства от европейския 
съюз и сметките за чужди средства;

6. Организира разработването, приемането и актуализация на бюджета на общината 
по пълна бюджетна класификация; Изготвя бюджетна прогноза за следващи 
периоди;

7. Оказва методична помощ по разработването и изпълнението на бюджета на всички 
второстепенни разпоредители с бюджетни дейности в общината;

8. Осъществява контрол за правилното разходване на средствата, съгласно утвърдения 
бюджет;

9. Извършва текущ и последващ контрол на бюджетните кредити;
10. Издава разрешителни за търговска дейност на открито;
11. Извършва дейности по настаняване на лица под наем в жилища общинска 

собственост, както и продажба на жилища общинска собственост;
12. 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;

13. Организира и отговаря за правилното провеждане на процедурите по назначаване, 
преназначаване, преместване, заместване, съвместяване и освобождаване от работа 
на служители;

14. Организира цялостния процес и участва в подготовката и провеждането на 
конкурси за заемане на длъжности по трудово и служебно правоотношение;

15. Организира процеса по оценяване на служителите в администрацията;
16. Осигурява методическа помощ при разработването, актуализирането и 

утвърждаването на длъжностните характеристики;
17. Разработва и предлага за утвърждаване длъжностното разписание и изготвя 

поименното разписание на длъжностите в общинската администрация;
18. Подготвя ведомости за заплати и платежни документи за осигуровки върху 

заплатите на работниците и служителите;
19. Разработва вътрешните правила за организация на работната заплата.

20



II. Отдел „Местни данъци и такси“. Отделът се ръководи от началник на отдел и 
включва следните дейности:

1. Изготвя предложения до общински съвет за промени в Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги по чл. 9 от Закона за 
местните данъци и такси и тарифата към нея;

2. Съдейства за подготовката на план-сметките и калкулациите на разходите при 
определяне размерите на местните такси и цени на услуги, предоставяни от 
общината;

3. Извършва установяване, обезпечаване и събиране на местни данъци и такси;
4. Приема данъчни декларации за деклариране на имущество;
5. Съставя актове за административни нарушения;
6. Издава служебни документи по искане на граждани и юридически лица за 

тяхното имущество;
7. Изпраща съобщения за данъчни задължения и задължение за такса за битови 

отпадъци;
8. Приема парични средства за платени местни данъци и такси;
9. Издава актове за прихващане и възстановяване на надвнесени местни данъци и 

такси;
10. Изготвя отговори на писма, жалби запитвания и други по компетентност;
11. Извършва ревизии, относно администрирането на местни данъци и такси;
12. Съставя актове за установяване на задължения по декларации на физически и 

юридически лица.

Чл. 36. ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНО -  НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“
Дирекцията включва следните дейности, ръководени и контролирани от директор на 

дирекция:
1. Осигурява спазването на законността и ефективното протичане на 

административната и стопанска дейност в общината и общинските предприятия;
2. Съдейства за укрепването на законността и правовия ред, като дава мнения за 

законосъобразността на проектите на нормативни актове и за решенията на 
колективните органи за управление, заповедите на кмета на общината и др. като ги 
парафира, а при несъгласие прилага мотивирано мнение;

3. Съгласува законосъобразното възникване, изменение и прекратяване на 
правоотношенията при съставянето и сключването на договорите от другите звена 
на общинската администрация;

4. Съгласува 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 длъжностни лица;

5. Проучва и анализира прилагането на нормативните актове и при необходимост 
прави предложение пред ръководството за усъвършенстването им или за вземане на 
мерки за правилното им прилагане;

6. Осигурява и комплектува входящата и изходящата кореспонденция по съдебните 
дела, анализира и обобщава резултатите от съдебните и други дела, прави изводи и 
предлага мерки за отстраняване на закононарушенията и за търсене на отговорност 
от виновните лица, като за целта може да извършва съответни проверки;

7. Осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт 
и други юрисдикции;

8. Съдейства и осигурява с правни средства за своевременното събиране на 
вземанията на общината;

9. Дава мнение по постъпили жалби, сигнали и предложения;
10. Съдейства за повишаване ефективността от стопанската и друга дейност в 

общината; участва в провеждане на конкурси и търгове, отнасящи се до дейностите
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и собствеността на общината; участва в комисии по процедури за обществени 
поръчки;

11. Проучва нормативните документи за борба е корупцията, разработване и предлага 
на кмета мерки за борба с корупцията в дейността на общинската администрация;

12. Осъществява контрол за спазване на приетите мерки, информира за евентуално 
допуснати нарушения и предлага мерки за тяхното отстраняване.

13. Подготвя решения за признаване на чуждестранни актове, съгласно Кодекса за 
международно частно право.

Чл. 37. ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“
Дирекцията, отделите и секторите към нея включват следните дейности, ръководени и 

контролирани от директор на дирекция:
1. Изпълнява функциите и задачите по устройство на територията регламентирани в 

Закона за устройство на територията (ЗУТ);
2. Поддържа архиви на одобрените устройствени планове и измененията им и на 

издадените строителни книжа;
3. Поддържа определените от ЗУТ регистри на решенията за изработване на подробни 

устройствени планове и на измененията им, регистър на издадените разрешения за 
строеж и регистър на въведените в експлоатация строежи;

4. Извършва административно - технически услуги по одобряване на инвестиционни 
проекти, издаване на разрешение за строеж, съгласно ЗУТ;

5. Упражнява контрол за спазване и прилагане на общите и подробните 
градоустройствени планове, одобрените проекти, строителни книжа и разпоредбите 
на ЗУТ;

6. Извършва превантивен контрол за недопускане на незаконно строителство;
7. Извършва всички дейности по чл. 223, ал. 2, съгласно ЗУТ;
8. При започване на строителството присъства задължително при даване на строителна 

линия и ниво и при откриване на строителна площадка на строежите, съгласно 
чл. 157, ал. 2 от ЗУТ и се подписва на протокол обр. 2 от Наредба № 3/2003 г.;

9. Извършва проверка за установяване съответствието на строежа с издадените 
строителни книжа и за това, че подробния и устройствен план е приложен по 
отношение на застрояването съгласно чл. 159, ал. 3 от ЗУТ и подписва акт обр. 3 от 
Наредба № 3/2003 г.;

10. Проверява съответствието на извършващото се строителство с издадените 
строителни книжа и при установяване на нарушения съставя преписки за незаконно 
строителство;

11. Съставя констативни актове, протоколи и актове по ЗАНН и ЗУТ за установяване на 
административни нарушения;

12. Извършва проверки и подготвя доклади, становища, отговори по заявления, жалби, 
възражения и др. след задължителна проверка на място и по издадена 
документация;

13. Извършва проверки на строителни площадки за установяване законосъобразността 
на изпълнението и ползването на строежите и съставят констативни актове и 
протоколи за установяване на незаконосъобразно и/или незаконно строителство и 
незаконосъобразно ползване на строежите;

14. Подготвя индивидуални административни актове съгласно ЗУТ;
15. Констатира незаконни строежи и строежи с нарушения;
16. Констатира нарушения при ползването на строежи или на части от тях;
17. Подготвя преписки за спиране на незаконни строежи по смисъла на чл. 225А, ал. 2 

от ЗУТ, части от тях, както и отделни СМР;
18. Подготвя преписки за спиране изпълнението на строежи, части от тях или отделни 

СМР с нарушения по чл. 224А, ал.1 от ЗУТ и даване разрешение за продължаването
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им след отстраняване на нарушенията и заплащане на дължимите глоби и 
имуществени санкции;

19. Подготвя преписки за забраняване достъпа до незаконните строежи и до строежите 
с нарушения и разпореждане поставянето на отличителни знаци за ограничаване и 
недопускане на хора и механизация на строежите;

20. Подготвя преписки за забраняване захранването с електрическа и топлинна енергия, 
вода и газ на строежи по чл. 224А, ал.1 и чл. 225А, ал. 2 от ЗУТ;

21. Подготвя преписки за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста 
категория или части от тях на територията на Община Смолян по чл. 225А, ал. 2 от 
ЗУТ;

22. Подготвя преписки за забраняване влагането на строителни продукти, които не са 
оценени за съответствие със съществените изисквания към строежите и не 
отговарят на изискванията на чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ, и извършване проверки в 
местата за производство на строителни продукти;

23. Подготвя преписки за забраняване ползването на строежи или на части от тях, които 
не са въведени в експлоатация по установения ред или се ползват не по 
предназначението си, съгласно издадените строителни книжа и условията за 
въвеждане на експлоатация;

24. Подготвя преписки за забраняване ползването на строежи или на части от тях, които 
не са въведени в експлоатация по установения ред или се ползват не по 
предназначението си съгласно издадените строителни книжа и условията за 
въвеждане на експлоатация, забранява захранването им с електрическа и топлинна 
енергия, вода и газ и разпорежда поставянето на отличителни знаци за ограничаване 
достъпа и недопускане на хора и др.;

25. Подготвя документите до издаване заповеди за премахване на незаконни строежи;
26. Оказва съдействие и контрол при принудително премахване и изпълнението на 

заповеди за премахване на незаконни строежи по Наредбата на Община Смолян;
27. Създава и поддържа регистър на издадените наказателни постановления и на 

влезлите в сила заповеди за премахване на незаконни строежи;
28. Предписва изпълнение на укрепителни и възстановителни мерки за недопускане на 

аварии, щети и други на строежи или на части от тях, за които е спряно 
строителството, действието на строителните книжа или е забранено ползването им;

29. Разпорежда освобождаване на строежа и на строителната площадка от хора, 
механизация, изделия, продукти, материали, общоопасни средства и др.;

30. Издава протоколи за степен на завършеност по чл. 181 от ЗУТ;
31. Регистрира и създава регистър на технически паспорти на строежи, съгласно чл. 15, 

ал. 2 от Наредба № 5 от 2006 г.;
32. Осъществява контрол при жалби и сигнали в сгради в режим на етажна собственост 

по ЗУЕС;
33. Изпълнява влезли в сила заповеди на кмета на общината за премахване на 

незаконни обекти, неподходящи по вид и местонахождение второстепенни 
стопански и временни постройки, павилиони, будки и др.;

34. Издава удостоверения в рамките на своята компетентност;
35. Извършва технически проучвания и проверки по заявления и сигнали на гражданите 

и отговаря на същите;
36. Организира обслужването на населението, чрез системата за административно 

техническо обслужване;
37. Подготвя и провежда заседанията на Общинския експертен съвет по устройство на 

територията;
38. Изготвя предложения за нови архитектурно градоустройствени решения на 

градската среда;
39. Организира изработването на нови кадастрални, регулационни планове и планове на 

подземната инфраструктура и съгласуването им с инстанциите;
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40. Изготвя и придвижва преписките по допълване на кадастралните планове по 
частично изменение на регулационните планове;

41. Организира обявяването на кадастрални, регулационни и нивелетни планове;
42. Ръководи, координира и контролира цялостната кадастрална окомплектовка на 

документацията на общината при взаимодействие на службите на Агенцията по 
кадастъра;

43. Съхранява всички налични кадастрални и регулационни планове и техните 
изменения в технически архив;

44. Проучва и предлага решение по постъпилите заявления и жалби относно 
кадастралните и регулационни планове;

45. Окомплектова и изпраща преписки до съда;
46. Издава скици, справки и удостоверения за идентичност, за случаите, предвидени в 

закон или друг нормативен акт;
47. Подготвя документи за прокарване на временни пътища и право на преминаване 

през чужди поземлени имоти;
48. Осъществява контрол в строителство относно достигнатите проектни нива;
49. Подготвя писма до РО „НСК” Смолян -  РДНСК -  южен централен район и 

нотариус с район на действие Смолян;
50. Уточнява и определя административните адреси, съгласувано с Приемна - ГРАО;
51. Подготвя заповеди за промяна предназначението на земеделските земи, съгласно 

Закона за опазване на земеделските земи.
52. Организира работата по въвеждане на актуален цифров модел на кадастъра и 

действащата регулация на територията на община Смолян;
53. Регистрира собствеността на поземлените имоти, сгради и обекти;
54. Реализира политиката на общината при прилагането на информационните 

технологии в областта на кадастъра и имотния регистър с цел съхраняване на 
информацията и реакция срещу заплахи, които биха могли да застрашат нейната 
конфиденциалност и цялост.

55. Упражнява контрол по спазване на строителните книжа и върху дейността на 
независимият надзор;

56. Издава удостоверения за въвеждане в експлоатация на обекти от IV и V категория;
57. Упражнява контрол за спазване и прилагане на общите и подробните устройствени 

планове;
58. Изпълнява влезли в сила заповеди на кмета на общината за премахване на 

незаконни строежи;
59. Участие в приемателни комисии, назначени от РО „НСК” Смолян — РДНСК -  южен 

централен район и в комисии, свързани с дейността на общината.
60. Подготвя преписки за Административен съд на обжалвани заповеди на Кмета на 

общината по съставените преписки;
61. Участва в рамките на своите компетентности в комисии, ОЕСУТ и други, свързани 

с дейността на общината;
62. Учредяване право на прокарване на елементи на мрежи и съоръжения и 

преминаване през частни имоти;
63. Освидетелстване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи 

съгласно чл. 195 от ЗУТ;
64. Принудително отчуждаване на недвижими имоти частна собственост, за общински 

нужди съгласно ЗОС;
65. Издаване на Заповед за осигуряване свободен достъп до имот за извършване на 

разрешени или предписани проучвателни, проектни, строителни, монтажни, 
контролни и други работи;

66. Организира разработването и изпълнението на програми и проекти, отразяващи 
общинската политика в областта на устойчивото развитие на инфраструктурата;

67. Провежда процедури по издаване на разрешителни за обществен превоз;
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68. Подготвя договори за обществен превоз и упражнява контрол по спазване на 
условията им;

69. Внася предложение до общинския съвет за одобряване на транспортната схема на 
общината;

70. Издава заповеди на кмета на община Смолян за промяна в организация на 
движението.

71. Разработва условия за провеждане на конкурси, методика за оценка на оферти и 
провеждане на конкурси за разпределяне на превозите между превозвачите на 
основа на приетата от общински съвет транспортна схема;

72. Изготвя предложения до Общинския съвет за начина на стопанисване на 
земеделските земи -  общинска собственост;

73. Подготвя и участва в търгове за отдаване под наем на земеделски земи след 
решение на Общинския съвет и изготвя договори за отдаване под наем;

74. Участва в разпределение на пасища,мери и ливади от ОПФ;
75. Маркира и експедира дървесина от горски имоти собственост на Община Смолян;
76. Маркира и издава разрешителни за сеч по ЗОСИ;
77. Участва в комисии по жалби по ЗОСИ;
78. Издава, проучва и комплектува документите, доказващи собствеността на общината 

и съставя актове за общинска собственост;
79. Подготвя искания за безвъзмездно придобиване на общината на имоти -  държавна 

собственост;
80. Издирва и съставя актове за незаети общински имоти;
81. Подготвя отписването на имотите, неправилно актувани като общинска 

собственост, както и тези, основанието на които е отпаднало;
82. Обработва и докладва преписките за отдаване под наем на имоти частна общинска 

собственост и подготвя документите, свързани с тях;
83. Обработва и докладва преписките за отдаване под наем на имоти публична 

общинска собственост и подготвя документите, свързани с тях;
84. Обработва и докладва преписките за учредяване възмездно право на ползване върху 

общински имоти и изготвя заповедите и договорите, свързани с тях;
85. Обработва и докладва преписките за учредяване безвъзмездно право на ползване 

върху общински имоти и изготвя заповедите и договорите, свързани с тях;
86. Обработва и докладва преписките за учредяване безвъзмездно управление върху 

общински имоти и изготвя заповедите и договорите, свързани с тях;
87. Изготвя проекти за решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с 

имоти частна общинска собственост и изпълнение;
88. Организира провеждането на процедурите по отдаване под наем в съответствие с 

Наредбата по чл. 8 от Закона за общинската собственост;
89. Координира и контролира процедурите, предвидени в Закона за устройство на 

територията, касаещи имотите общинска собственост;
90. Осъществява контрол по стопанисване на общински имоти, извършва огледи и 

изготвя констативни протоколи за състоянието им;
91. Изготвя и организира изпълнението на заповеди за изземване на общински имоти;
92. Изготвя споразумения към договори (за отдаване под наем) и предизвестия за 

прекратяването им;
93. Изготвя справки и издава удостоверения по заявления на физически и юридически 

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

94. Организира провеждането на търгове и конкурси при приватизация на обекти 
общинска собственост;

95. Подготвя и осъществява сключване на приватизационни сделки с общински имоти и 
вписване на ипотека при разсрочено плащане;
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96. Отчита постъпленията от приватизирани общински обекти, подготвя уведомителни 
писма и искови молби при нередовни плащания;

97. Следи за състоянието на общинските имоти и изготвя предложения за осигуряване 
на бюджетни средства за ремонт и поддръжка;

98. Води регистрите за приватизация и следприватизационен контрол в съответствие е 
изискванията на Наредбата за данните, подлежащи на вписване в публичните 
регистри, за процеса на приватизация и следприватизационен контрол;

99. Изготвя разрешения за търговия на открито;
100. Подготвя информация в рамките на своята компетентност по Закона за кадастъра и 

имотния регистър и я изпраща до службите по вписвания и регистъра;
101. Изпълнява политиката на общината при прилагането на информационните 

технологии, с цел съхраняване на въвежданата информация и предпазването й от 
всички заплахи, които биха могли да застрашат конфиденциалността и целостта й;

102. Категоризация на туристически обекти места за настаняване и заведения за 
хранене и развлечения;

103. Подновяване на категорията на обектите;
104. Прекратяване на категории;
105. Поддържане на Национален туристически регистър (НТР);
106. Промени в НТР;
107. Разрешения за удължено работно време;
108. Разрешения за реклама.

Чл. 38. ДИРЕКЦИЯ „СТРОИТЕЛСТВО, ИНФРАСТРУКТУРА И ОКОЛНА 
СРЕДА“

Дирекцията, отделите и секторите към нея включват дейности в следните две 
направления, ръководени и контролирани от директор на дирекция:

I. Строителна дейност:
1. Осъществява ръководство, координация и контрол на капиталното строителство на 

територията на общината;
2. Осъществява контрол за законосъобразността при оформяне и издаване на 

строителни книжа от общината, както и съгласува проекти, съгласно издадените 
заповеди от кмета на общината;

3. Съгласува проекти от инженерната инфраструктура и благоустрояване в общината;
4. Участва в разработването на бюджетната програма за обектите от инженерната 

инфраструктура на общината и за обектите общинска собственост за поддръжка и 
основен ремонт;

5. Подготвя строителни книжа на обекти, финансирани от общината, за които се 
изпълнява строителство;

6. Подготвя технико-икономическо задание (ТИЗ) и техническата част на конкурсни 
(тръжни) документи за обекти;

7. Участие при изготвяне и проверка на договорите на проектанти и строители, преди 
сключването им и осъществяване контрол на изпълнението им;

8. Участва в рамките на своята компетентност в комисии, свързани с дейността на 
общината;

9. Извършва проверка и подготвя доклади, становища и отговори на писма, молби и 
сигнали, свързани с дейността на дирекцията;

10. Участва в разработката на краткосрочни и дългосрочни програми - международни и 
местни, свързани с дейността на дирекцията;

11. Изготвя проекта на строително-инвестиционната програма на общината и отчетите 
за нейното изпълнение;

12. Участва в разработването и подготовка на програми и провежда политика по 
енергийна ефективност;
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13. Подготвя тръжна документация, възлага и контролира дейността по зимно 
поддържане;

14. Упражнява инвеститорски контрол, съгласно утвърдени списъци за строителство 
и/или ремонт на обекти;

15. Участва в проверки за устойчивост на изпълнени инфраструктурни проекти, 
финансирани от европейски институции и оказва съдействие на проверяващите 
органи;

16. Поддържа и непрекъснато усъвършенства Интегрираната система за управление, 
съгласно изискванията на международните стандарти ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015 и ISO 27001:2013, в частта „Система за управление по отношение 
на околната среда” - ISO 14001:2015;

17. Участие в комисии при бедствия, аварии и катастрофи и неотложни ремонтно — 
възстановителни работи;

18. Изготвя преписки до МКВП при МС;
19. Координира дейността си с Агенцията за устойчиво управление на енергията 

(АУЕР);
20. Участва във възлагането на мониторинг на плана за устойчиво развитие на община 

Смолян;
2 1. съгласуване с ведомства на проектни документации; възлагане на строителство, 

контрол за изпълнение на клаузите в договорите за строителство, изготвяне досиета 
на обектите, финансова отчетност в областта на дейност, архивиране на 
документацията;

22. Издаване на разрешения за разкопаване на трайни настилки и контрол по 
възстановяване.

II. Дейности, свързани с екология, озеленяване и чистота:
1. Изготвя или участва в изготвянето на програми, стратегии и други дългосрочни 

материали, база за устойчиво развитие по отношение на опазване на околната среда;
2. Участва в разработването, провеждането и контрола на държавните задачи, касаещи 

опазването и възстановяването на природата и екологичната политика на 
територията на общината;

3. Участва в оформянето и подсигуряването на финансовата обезпеченост на 
екологичните общински мероприятия и обекти;

4. Координира екологичната дейност на общинската администрация с държавните 
структури и инспекторати, неправителствените екологични и природозащитни 
организации и движения, както и с научната общност (висшите училища и 
университети), частните и държавни фирми, неправителствените организации и със 
специалисти в областта на екологията;

5. Контролира екологичното състояние на общината;
6. Участва в разработването на проекти свързани с опазване на околната среда;
7. Въвежда и ръководи система за управление на отпадъците;
8. Оказва съдействие при подготовка на договорите за дейността по 

сметопочистването, сметоизвозването, поддържането на депото за твърди отпадъци, 
сепарираща и компостираща инсталация и осигурява контрол по същата дейност;

9. Участва в изготвянето на графици за измиване на улици и площади, метене, 
снегопочистване, сметоизвозване и др., както и контролира тяхното изпълнение;

10. Упражнява редовен контрол по опазване на чистотата и зелените площи, 
стопанисване на зелените площи от граждани, фирми, организации и др.;

11. Изготвя и реализира програма за решаване на проблемите, свързани с бездомните 
кучета;

12. Разяснява 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;
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13. Представлява общинската администрация в експертни съвети, семинари, 
симпозиуми и комисии по отношение на екологичната политика и проблематика на 
местно, регионално, републиканско и международно ниво.

14. Издава разрешителни за премахване на дървесна и храстова растителност на терени 
общинска и частна собственост на територията на община Смолян;

15. Извършва проверка на обектите -  замърсители на околната среда, като изготвя 
протоколи и предписания, съставя констативни протоколи и актове на 
нарушителите;

16. Участва в компетентното проучване и решаване на постъпили молби, жалби, 
сигнали и предложения на граждани;

17. Участва в изготвянето на наказателните постановления за актове, съставени от него 
по действащите общински наредби, осигурява връчването им на нарушителите и 
спазва цялата процедура съгласно Закона за административните нарушения и 
наказания;

18. Участва в комплексни проверки с РИОСВ, Басейнова дирекция, РУ-Смолян към ОД 
на МВР и др.;

19. Контролира състоянието на защитените територии, съгласно заповедите за 
обявяване, режима и плановете за управление; контролира опазването на 
биоразнообразието;

20. Участва и контролира периодичните кампании за почистване на териториите в 
общината; следи за състоянието на реките и източниците на замърсяването им; 
съставя протоколи за констатациите и ги изпраща в РИОСВ -  Смолян;

21. Участва в комисии и осъществява контрол по Закона за защита на животните, 
относно: изоставени животни на територията на общината; идентификация и 
регистрация на кучета; спазване изискванията за защита на животните на 
територията на общината.

Чл. 39. ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ, ПРОГРАМИ, 
ОБЩЕСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ“

Дирекцията включва следните дейности, ръководени и контролирани от директор на 
дирекция:

I. Дейности, свързани с международни проекти и програми, туризъм и спорт:
1. Изпълнява дейности по отношение на международни проекти и програми.
2. Извършва дейности по подготовка, приемане, реализация, отчитане и актуализация 

на Общински план за развитие на община Смолян.
3. Изготвя информации, предложения, наредби, правилници, отчети, доклади и други 

документи във връзка е туризъм, проекти, програми, и международни дейности.
4. Подготвя проектни предложения и организира управлението и реализацията на 

проекти и изпълнението на програми в сферата на безвъзмездното финансиране, 
спорта, икономическото развитие, инвестициите, туризма, международни 
отношения, публично-частните партньорства и др. В тази връзка поддържа 
контакти с финансиращи организации, посолства, международни мисии, 
българското правителство, както и международни органи на управление, физически 
и юридически лица.

5. Поддържа база данни и архив на изпълнените и реализиращите се проекти;
6. Поддържа база данни на потенциални партньори за съвместна работа по програми и 

проекти.
7. Осъществява, координира и управлява международни сътрудничества е 

побратимените на Смолян градове и друти чуждестранни партньори.
8. Води и поддържа в актуално състояние регистър на подписаните международни 

споразумения и архива за тях.
9. Отговаря за развитието на туризма на общинско ниво, като за целта разработва и 

предлага Стратегия за развитие на туризма, изготвя материали за реклама на 
общината като туристическа дестинация, организира участие на различни
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туристически форуми, поддържа пряка връзка с бизнеса, институциите, 
юридическите и физическите лица, ангажирани в сферата на туризма.

10. Отговаря за изпълнението на програма „Туризъм” на Община Смолян.
11. Извършване на дейности за създаването на условия за насърчаване на активността 

на гражданите за участие в масовия спорт.
12. Подпомага организацията на спортни прояви от Националния и Общински спортен 

календар.
II. Дейности, свързани с образование, култура, социални дейности, 

здравеопазване, младежки дейности и заетост:
■ Реализира секторните политики на Общината в областта на образованието, 

културата, социалните дейности, здравеопазването, младежките дейности и 
заетостта. Изготвя стратегически документи и проекти за тях и координира 
изпълнението им;

■ Участва със свои представители в комисии, разглеждащи проблеми на 
образованието, културата, социалните дейности, здравеопазването, младежките 
дейности и заетостта;

■ Участва в планирането на общинския бюджет за делегираните от държавата дейности 
и местните дейности в образованието, културата, социалните дейности, 
здравеопазването, младежките дейности и заетостта.

1. Образование
1.1. Извършва експертна дейност и координация на общинските детски градини, 

училища и обслужващи звена за организиране на учебно-възпитателния процес и 
осъществява контакт с Министерство на образованието и науката и Регионален 
инспекторат по образованието - Смолян в съответствие с изискванията на Закона за 
народната просвета и Правилника за неговото приложение;

1.2. Осигурява задължителното обучение на учениците до 16-годишна възраст;
1.3. Организира финансирането на общинските детски градини, училища и обслужващи 

звена. Осъществява дейността си в пряко взаимодействие с Министерство на 
образованието и науката и Министерство на финансите, относно прилагане на 
специфичните нормативни изисквания;

1.4. Осигурява условия за здравното обслужване и сигурността в общинските детски 
градини, училища и обслужващи звена;

1.5. Осигурява условия за столово хранене, отдих, спортна база и транспорт за 
учениците и учителите;

1.6. При необходимост актуализира мрежата на общинските детски градини, училища и 
обслужващи звена;

1.7. Координира дейностите за основни ремонти на сградния фонд на общинските 
детски градини, училища и обслужващи звена.

2. Култура
2.1. Работи за реализиране на общинската културна политика, като изготвя годишен 

Културен календар на Общината и осъществява събитията в него, свързани с 
местния, регионалния и националния културно-исторически календар;

2.2. Извършва експертна дейност, координира работата на общинските културни 
институти. Осъществява своята дейност в пряко взаимодействие с Министерство 
на културата, относно прилагане на специфичните нормативни изисквания;

2.3. Осъществява политика по опазване недвижимите паметници на културата и 
военните паметници на територията на общината в съответствие с нормативните 
актове в тази област;

2.4. Организира и подпомага работата на народните читалища чрез Годишна програма 
за развитие на читалищната дейност в общината;

2.5. Води регистър на местните поделения на религиозните общности и осъществява 
взаимовръзките с тях.
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3. Социални дейности
3.1. Разработва Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Смолян и 

Програма за социалната политика и социалните дейности в Община Смолян и 
други стратегически програмни документи, организира и контролира 
изпълнението им;

3.2. Координира дейността на социалните заведения и услугите в общността, 
предоставени от Общината.

3.3. Осъществява връзки с държавните институции, гражданския сектор и 
представители на общността при реализиране на съвместни социални програми и 
проекти;

3.4. Оказва съдействие на клубовете на пенсионерите и организациите на лица с 
увреждания;

3.5. Участва в работата на общинските и регионални комисии и съвети, 
регламентирани в Закона за социалното подпомагане, Закона за закрила на детето, 
Закона за интеграция на хората с увреждания, Закона за насърчаване на заетостта и 
др.

4. Здравеопазване
4.1. Провежда държавната и общинска здравна политика на територията на общината;
4.2. Разработва Общинска здравна програма, включваща и ресурсното осигуряване на 

здравните дейности;
4.3. Разработва програми за поетапно технологично обновяване в здравеопазването, 

чрез инвестиционни проекти по линия на национални здравни програми, 
финансирани от бюджета или от специализирани фондове;

4.4. Организира детското и ученическо здравеопазване на територията на общината;
4.5. Съвместно с регионалните структури на Министерство на здравеопазването и 

Националната здравноосигурителна каса разработва и актуализира здравната карта 
на общината;

4.6. Подпомага осъществяването на медико-консултантската помощ за граждани по 
проблемите, свързани със здравеопазването, социалното и здравно осигуряване, 
съвместно със сдружение „Българска асоциация за защита на пациентите”;

4.7. Осъществява връзки с други институции, имащи отношение към решаване 
проблемите на общинското здравеопазване.

. Младежки дейности

.1. Работи за реализирането на единна и устойчива младежка политика, основана на 
сътрудничество с младите хора в общината и институциите, работещи с млади 
хора;

5.2. Разработва програмни документи, свързани с младежките дейности, и координира 
изпълнението й;

5.3. Разработва и реализира проекти по младежки дейности, финансирани от 
национални и европейски фондове.

6. Заетост
6.1. Провежда общинската политика по заетост, като определя приоритетите и 

координира дейностите, свързани с проблемите на заетостта и снижаване на 
безработицата;

6.2. Предлага и координира разкриването на работни места, както и обучението за 
придобиване на професионална квалификация на безработни лица, чрез мерки за 
заетост по национални и регионални програми, балансиращи между търсенето и 
предлагането на работа;

6.3. Осигурява заетост на безработни лица чрез финансиране на проекти и програми за 
заетост от европейски фондове.
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ГЛАВА ШЕСТА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл. 40. (1) Дейността на общинската администрация се осъществява от дължани 
служители и служители по трудово правоотношение.

(2) Длъжностоното разписание се утвърждава от кмета на общината.
(3) Наименованията на длъжностите, изискванията за образователно-квалификационна 

степен и професионален опит се определят, съгласно Класификатора на длъжностите в 
администрацията.

(4) Длъжностните характеристики се утвърждават от секретаря на общината за 
служителите от Общинска администрация -  Смолян и от кмета на общината за длъжностите, 
които са му непосредствено подчинени.

(5) С длъжностните характеристики на служителите могат да се определят и 
допълнителни изисквания.

(6) Кметът на общината определя със заповед длъжностите или задачите, за които се 
изисква достъп до съответното ниво на класифицирана информация, представляваща 
държавна тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.

Чл. 41. Постъпването на държавна служба в общината задължително се предхожда от 
конкурс.

Чл. 42. (1) Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в 
общината, изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител и 
секретаря на общината за изпълнението на работата, съобразно длъжностните им 
характеристики.

(2) При изпълнение на ежедневната си дейност служителите по ал. 1 са длъжни да 
спазват изискванията за защита на личните данни, съгласно Регламента за защита на 
личните данни (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година 
и Закона за защита на личните данни.

Чл. 43. Вътрешните правила за работа в общината се утвърждават от кмета на 
общината по предложение на секретаря, с изключение на Вътрешните правила за 
организацията на административното обслужване в Община Смолян, които се утвърждават 
от Секретаря на общината.

Чл. 44. (1) Служителите в общинската администрация осъществяват своята дейност 
при строго спазване законодателството на Република България и на Европейския съюз, 
Устройствения правилник на Общинска администрация - Смолян, Правилника за вътрешния 
ред и всички вътрешни нормативни актове на общината.

(2) При изпълнение на задълженията си служителите са длъжни да:
- защитават интересите на общината, като поведението им се основава на принципите 

на: законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, 
почтеност, ефективност, отговорност и отчетност;

- изпълняват функциите си с висок професионализъм, като се стремят непрекъснато 
да подобряват работата си в интерес на общината и нейните граждани;

- проявяват инициативност и творчество и правят предложения пред кмета, 
заместник-кметовете и секретаря за по-ефективно управление на общината;

- следват поведение, което защитава престижа на администрацията, не само при 
изпълнение на служебните им задължения, но и в техния обществен и личен живот;

- работят за постигане на най-рационалното и ефективно изразходване на общинските 
ресурси;

- изготвят пълни и компетентни отговори на заявления, искания и жалби на граждани 
и висшестоящи органи от своята сфера на дейност в законовия срок;

- опазват данните и личната информация на гражданите, станали им известни при или 
по повод на изпълнението на служебните им задължения, като спазват изискванията 
на Регламента за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент 
и на Съвета от 27 април 2016 година и Закона за защита на личните данни и на 
Закона за защита на личните данни;
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- предоставят необходимата информация на заинтересованите страни по начин, 
защитаващ техните законови права и интереси, в законоустановения срок и при 
спазване на Регламента за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 на Европейския 
парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, Закона за защита на личните данни 
и Закона за достъп до обществена информация.

(3) Служителите нямат право да предоставят неоторизиран достъп на външни лица до 
конфиденциална за администрацията информация.

Чл. 45. (1) Директорите на дирекции по утвърдената управленческа структура:
1. Отговарят за организацията, ръководството, координацията и контрола на 

работата на съответната дирекция и дейностите към нея в съответствие със 
ЗМСМА, специалните закони и подзаконови актове в тази област, както и 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии 
и взаимодействието му с Общинската администрация и изпълнителния апарат;

2. Отговарят за проучването, обобщаването, разпределението и изпълнението на 
задачи, възложени им по компетентност;

3. Издават и подписват документи, свързани с дейността на дирекцията в 
съответствие с предоставените им правомощия по закон, други нормативни 
актове или със заповед на кмета;

4. Осъществяват необходимите организационни връзки и взаимоотношения в 
интерес на дирекцията и общината;

5. Контролират архивната дейност в дирекцията и отговарят за опазване на 
служебната информация, съгласно нормативните изисквания;

6. Отговарят за дисциплината и вътрешния ред в дирекцията и службите към нея;
7. Отговарят за поддържане и увеличаване на професионалната подготовка и 

квалификация на кадрите;
8. Проучват и приемат целесъобразни предложения на служителите и по 

компетентност и по степен на важност ги докладват на кмета, заместник- 
кметовете и секретаря;

9. Изготвят отчета по чл. 30, т. 4 от настоящия Устройствен правилник.
(2) При отсъствие, директорът на дирекция се замества от определено със заповедта за 

разрешаване на отпуск лице от състава на администрацията.
Чл. 46. Служителите не могат да правят изявление от името на кмета на общината. При 

необходимост информират прекия си ръководител, който уведомява ресорния си зам. - кмет 
или секретаря на общината.

Чл. 47. Служителите в общинската администрация имат право на представително 
работно облекло за всяка календарна година. Конкретната стойност на представителното 
работно облекло се определя със заповед на кмета на общината.

Чл. 48. (1) Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 
5-дневна работна седмица.

(2) Работното време на служителите от общинската администрация е от 8, часа до 
17, часа, с почивка от 12, часа до 12, часа.

(3) За служителите от Центъра за информация и услуги за граждани (ЦИУГ) се 
определя гъвкаво работно време от 8,00 ч. до 18.00 ч. без прекъсване на плаващ график. В 
случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в 
края на обявеното работно време, работата на ЦИУГ продължава до приключване на тяхното 
обслужване, но не повече от два астрономически часа, след обявеното работно време.

(5) Работното време на оперативните дежурни е организирано на две смени по 12 часа -  
дневна от 8, ч. до 20. ч. и нощна от 20, ч. до 8. ч.

Чл. 49. При необходимост служителят е длъжен да изпълнява задълженията си и след 
изтичане на работното време, без да се нарушава междудневната и междуседмичната 
почивка.
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Чл. 50. (1) За образцово изпълнение на служебните си задължения държавните 
служителите в общинската администрация могат да бъдат награждавани с отличия и 
награди.

(2) Отличията са:
1. грамота;
2. сребърен почетен знак на общината;
3. златен почетен знак на общината;

(3) Наградите са парични и предметни.
(4) Стойността на наградите не може да надвишава размера на основната заплата на 

държавния служител.
(5) Награждаването на служителите от общинската администрация се извършва със 

заповед на кмета на общината.
(6) Кметът на общината може по своя преценка едновременно да награди с отличие и с 

предметна награда.
Чл. 51. (1) В общинската администрация се създава дисциплинарен съвет в състав от 

трима до седем редовни членове и двама резервни, които са държавни служители. 
Най-малко един от редовните членове трябва е с юридическо образование, освен в случаите, 
когато в администрацията няма държавен служител с такова образование.

(2) Дисциплинарният съвет се назначава от кмета на общината за срок от три години.
(3) Дисциплинарното наказание се налага от кмета на общината.
Чл. 52. (1) Лица, заемащи висши публични длъжности по смисъла на Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 
(ЗПКОНПИ) подават декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ пред органа по 
избора или назначаването, а декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 - пред Комисията за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

(2) Кметовете на кметства, кметските наместници, секретаря на общината и 
служителите в администрацията, с изключение на служителите, които заемат технически 
длъжности, подават декларациите по чл. 35, ал. 1 в сроковете по чл. 36, ал. 1 и по чл. 38, 
ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗПКОНПИ пред органа по назначаването, с изключение на кметовете на 
кметства, които подават декларации пред постоянна комисия на Общински съвет - Смолян.

(3) Образците на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ се утвърждават от 
органа по избор или назначаване.

(4) Декларациите се подават на хартиен и електронен носител в сроковете, предвидени 
в ЗПКОНПИ.

Чл. 53. Служителите в общинска администрация, назначени по служебно и трудово 
правоотношение, имат всички права и задължения, съгласно Закона за държавния служител, 
Кодекса на труда и всички нормативни актове, неупоменати в този Устройствен правилник, 
свързани с осъществяването на тяхната дейност.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Устройственият правилник на Общинска администрация -  Смолян се утвърждава 
на основание чл. 44, ал. 1, т. 17 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с изискванията на чл. 11 от Закона за администрацията въз основа 
на утвърдена обща численост и структура, приета с Решение № 668 от 06.02.2018 г. на 
Общински съвет - Смолян.

§ 2. Изменението и допълнението на Устройствения правилник се извършва по реда на 
неговото утвърждаване от кмета на общината.

§ 3. Със заповед на кмета на общината могат да се уреждат и други въпроси по 
организацията на работа на общинска администрация.



§ 4. Този Устройствен правилник отменя досега действащия Устройствен правилник от 
02.06.2014 г. *

§ 5. Настоящият правилник е утвърден със Заповед № М .  на
Кмета на община Смолян и е приет е Решение № Екипа по качество.
Влиза в сила от датата на неговото утвърждаване от Кмета на общината.
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Приложение № 1 към чл. 28, ал. 2 от 
Устройствения правилник на Общинска 
администрация - Смолян

СТРУКТУРА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

№ Наименование на структурното звено Численост

I. ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ 48
1. Кмет 1
2. Заместник-кмет 3
3. Кмет на кметство 29
4. Кметски наместник 15

Н. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 87
1. Секретар 1
2. Главен архитект 1
оJ. Звено „Вътрешен одит” 2
4. Дирекция „Правно-нормативно обслужване” 7
5. Дирекция „Финансово-счетоводна дейност, наеми и бюджет” 23

5.1.
Отдел „Финансово-счетоводна дейност, бюджет, човешки ресурси и 
финансов контрол” 12

5.2. Отдел „Местни данъци и такси” 10

6.
Дирекция „Административно и информационно обслужване и 
отбранително-мобилизационна подготовка” 14

7. Дирекция „Устройство на територията“ 15
8. Дирекция „Строителство, инфраструктура и околна среда” 9
9. Дирекция „Международни проекти, програми, обществени дейности” 15

ОБЩО ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 135

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ: 87
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ -  44
Дирекция „Правно-нормативно обслужване” (ПНО) -  7
Дирекция „Финансово-счетоводна дейност, наеми и бюджет” (ФСДНБ) -  23
Дирекция „Административно и информационно обслужване и ОМП” (АИО и ОМП) —14
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ - 39
Дирекция „Устройство на територията“ (УТ) -  15
Дирекция „Строителство,инфраструктура и околна среда” (СИОС) -  9
Дирекция „Международни проекти, програми, обществени дейности” (Mill 10Д) -  15

ЗВЕНА НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ -  4
Секретар - 1  
Гл. архитект -  1 
Вътрешен одит -  2
ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ: 48
Кмет на община -  1 
Заместник-кмет — 3 
Кмет на кметство -  29 
Кметски наместник -1 5  
ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ: 135
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ДЪРЖАВНО ДЕЛИГИРАНИ ДЕЙНОСТИ Брой персонал
1 . Общинска администрация 135
2. Отбрана и сигурност 7

2.1. МКБППМН 13
2.2. Оперативни дежурни 10
2.3. Доброволци 20

оJ>. ЗКДГДК - Здравни кабинети, детски градини, детска кухня
3.1. Здравни кабинети 41
3.2. Детски градини - ЦДГ и ОДЗ 249
3.3. Детска кухня 6

3.4.
Общински съвет по наркотичните вещества и превантивни 
информационни центрове 6

4.
Дом за възрастни с психични разстройства „Проф. д-р Т. Ташев”- 
с. Петково 55

5. Дом за възрастни с психични разстройства - с. Ровина 46
6. Дом за стари хора с отделение за лежащо болни - с. Фатово 41
7. Дневен център за деца и възрасти с увреждания „Звънче” 19
8. Дом за деца лишени от родителска грижа - с. Широка лъка 10
9. Регионална библиотека „Николай Вранчев” 32

10. Регионален исторически музей „Стою Шишков” 24
11. Художествена галерия 9
12. ЦПЛР-ОДК 13
13. ЦПЛР -  ОУ „В. Димитров" 9
14. Училища 489
15. ФА „Родопа”, духов оркестър 55

16.
Общинско предприятие „Народна астрономическа обсерватория и 
Планетариум” 9

17. Полудневни детски градини 3
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1 . Отдел „Счетоводство на общинска администрация” 31
1.1. Сектор „ Местни приходи ”  (/М ДТ -  клиенти) 10
1.2. Сектор „ Финансово-счетоводна дейност ” 11
1.3. Сектор „ Бюдж ет и икономически анализ ” 10

2.
Отдел „Административно и техническо обслужване на кметства и 
населени места” 45

2.1. Сектор „Административно обслуж ване" 18
2.2. Сектор „ Обслужване на кметства ’ ’ 17
2.3. Сектор „Поддръж ка и обслуж ване на улично освет ление” 6
2.4. Сектор „ Транспортно обслужване ” 4

3. Отдел „Техническо обслужване и устройство на територията” 8
4. Отдел „Стопанисване на горите” 4
5. Отдел „Управление и стопанисване на общинската собственост” 38

5.1. Сектор „ Управление и стопанисване на собствеността ” 18
5.2. Сектор „Поддръж ка на собст веност т а” 16
5.3. Сектор „ Осветителна и озвучителна дейност ” 4

6. Отдел „Строителство, опазване на околната среда и водите“ 8
7. Обреден дом 3

ОБЩО МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 137
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