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Отвоево: Утвърждаване на Устройствения правилиик на общинска
администрация - Костенец
На основание чл.44, ал.1 т.1 и т.17 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и Решение № 13 от 28.01.2021 година на
Общински съвет - Костенец за определяне ва общата численост и структура ва
Общинска администрация - Костенец

НАРЕЖДАМ:
Утвърждавам Устройствен правилник на общинска администрация- Костенец

к.
М.Павлова
директор на дирекция АПИОЧР и ФСД
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УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - КОСТЕНЕЦ

ГЛАВАПЪРВА
Общи разпоредби
Чл. 1. С правилника се уреждат основните въпроси, свързани с дейността и
организацията на работа на община Костенец, както и структурата и функциите на
администрацията й.
Чл.2.(1) Община Костенец е основната административно-териториална единица, в
която се осъществява местн ото самоуправление.
(2) Оргаи на ИЭII'ЬЛIIИТСJIИата власт в община Костенец е кметът на община
Костенец.
(Э) Общинска администрация осъществява дейността си въз основа на
принципите на законност,
откритост, достъпност, оповорност, отчетност,

ефективност,
субординация,
:координация,
предвидимост,
обе:ктивиост,
безпристрастност и непре:къснато усъвършенстване на :качеството.
Чл.3.(1) Администрацията осъществява свопа дейност в интерес на обществото, :както
и в съответствие с Конституцията и другите нормативни ахтове.
(2)При изпълв:евие на служебните задължения служителите в общинс:ката
адмив:истрация, обработващи лични данни, в зависимост от служебната необходимост
и съдържание на обработваната документация, процедират при стриктно спазване и в
съответствие с относимите нормативни разпоредби, регJIВМентиращи обработването на
лични даини, в т.ч. и при съобраз.11Ване на правната сила на приложимия от 25 май от
2018 г. РегJIВМент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април
2016 година относно защитата ва физическите лица във връз:ка с обработването на
лични да.яви и относно свободното движение на тахива данни и за отм:яиа на Директива
95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).
Чл.4.(1) При осъществяваие на своята дейност администрацията предоставя
информация на гражданите, юридическите лица и органите на държавната власт по ред,
определен със закон.
(2) Администрацията дава отговор на гражданите и юридическите лица на
отправени от тях запитвания, молби, жалби, предложения и сигнали по въпроси, които
предСТ8ВЛJIВ8т техен законен интерес, по ред, определен със захон.
(3) Служителите в администрацията носят отговорност за своите действия по
ред, определен със зuон.
(4) Администрацията планира и ИЗII'ЬЛНЯВ8. дейността си по начин, хойто води до
постигане на висок обществен резуJПат при възможно най-икономично използване на
ресурсите.
Чл.5. (1) В състава на община Костенец влизат 9 населени места - гр. Костенец общинския център, Кметство гр. Момин проход, кметство с. Костенец, кметство с.
Горна Василица, кметство с. Пчелин, кметство с. Очуша и населените места с.
Подгорие, с. Долна Василица и с. ГоЛ8IС.

ГЛАВАВI'ОРА
Сьетав, функции и правомощи.в ва органите ва мает
Ра:щел 1
Кмет ва общвва Коетевец
Чл. б. (1) Кметьт на община Костенец е едноличен орган на изпъ.лвителвата власт в
общииа Костенец.
(2) Кметьт на община Костенец е първостепенен разпоредител с бюджета на
община Костенец.
(3) Кметът осъществява общото ръководство и контрол на общивс:ката
администрация и представлява община Костенец :като юридическо лице.
(4) В своята дейност :кметът на община Костенец се ръководи от Конституцията
на Република България, законите, актовете на общинския съвет и решенията на
населението.
Чл. 7. (1) Кметът на община Костенец:
1.
Рьховоди цялата ИЗП'ЬJIНИ'IеЛR8 дейност на община Костенец;
2.
Насочва и координира дейността на специализираните ИЗП'ЬJП1ИтеJIНИ
органи;

3.

Назначава и освобождава от ДЛ'Ь.ЖНОСТ заместник-кметовете на община
Костенец, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от
общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, с
изюпочевие на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4, налага предвидените от закона
дисциплинарни нахазаиия;
4.
О�товаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава
писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните структури на
Министерството на вътреmвите работи;
5.
Организира изПЬJIВевието на общинския бюджет;
б.
Организира изll'ЬJIВевието на дългосрочните програми;
7.
Организира ИЗП'ЬJIИението на актовете на общинския съвет и внася в
общинския съвет отчет за изПЬJIВевието им два пъти годишно;
8.
Организира изпълвевието на задачите, които произтичат от законите, от
актовете на президента на репубmпсата и на Министерския съвет;
9.
Възлага ИЗПЪJIВевието на свои фуmщин на кметовете на кметствата и
районите, координира и осъществява :контрол за целесъобразността и
законосъобразността при тяхното изПЪJ1Нение. Осъществява контрол по
законосъобразността на актовете и дейсТВИJl'Т8. на кметовете при изll'ЬJIВевие иа
техните правомощия и налага предвидените административни нахаза.ви.я;
1 О.
Поддържа връзки с поmrrичесхите партии, обществените организации и
движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в
чужбииа;
Председателства съвета по сигурност;
11.
12.
Възлага или разрешава изработването иа устройствени планове и техни
изменения за територията на община Костенец или за части от вея и одобрява
определени устройствени планове при условията и по реда на За:кона за
устройство на територията (ЗУТ), както и организира ЯЭПЬJIВението им;
13.
Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той
може да възлага тази фунIЩИЯ с писмена заповед на кметовете на кметствата, в
:които се поддържат регистри за гражданското състояние, на кметските
наместяици и на други длъжиостни лица от общинската администрация;
14.
Представлява община Костенец пред физичесхи и юридичесхи лица и пред
съда;
15.
Осигурява орrавизационно-техничес:кото обслужване на общинсхия съвет и
участва в заседанията му с право на съвещателен глас;
Утвърждава устройствения правилник на общинската адмивистрация;
16.
Изпраща на общинс:кия съвет административните актове, както и договорите
17.
и техните изменения и доПЪJП1ения, издадени в изпълнение на актовете, приети
от съвета, в тридневен сро:к от издаването или подписването им:;
18.
Оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи
при условията и по реда на За:кона за управление на етажната собственост.
(2) В изпълнение на своите правомощия кметът на община Костенец издава
заповеди.
(3) Кметът на община Костенец изПЪJIRЯВа и други функции, определени със за:кон,
подза:ковов нормативен а:кт или с решение на общинския съвет.
(4) Кметът на община Костенец, в случаите, определени в за:кон, иэпълвява и
функции, възложени му от централните държавни органи.
Ч.11. 8. (1) Кметът на община Костенец представJI пред общинския съвет програма за
управление за сроха на мандата в тримесечен сро:к от полагането на :клетвата.

Програмата сьдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изП'ЬЛНение и
очакваните резузпати.
(2) Кметьт на община Костенец представя пред общинския съвет rодишен отчет
за изпълн:ението на програмата в срок до 31 януари.
Чл. 9. (1) При отсъствие на кмета неговите функции се ИЗil'ЬJIIIJIВ8T от заместник-кмет
на община Костенец, определен със заповед за всеки кошсретен случай.
(2) Кметьт на община Костенец определя със заповед· служителите от
общинската администрация, които имат право да съставят апове за установяване на
административни нарушения.
Чл. 10. В изП'ЬJIВевие на своите правомощия кметът на община Костенец:
1. Издава заповеди;
2. Прилага принудителни административни мерки;
3. Издава наказателни постановления.

Раздмll
Замеетвик- кметове ва община Коетевец

Чл. 11. (1) Кметът на община Костенец назначава заместник-кметове за срока на
мандата в съответствие с одобрената численост и структура на общинската
администрация и определя техните фунIЩии.
(2) Заместник-кмет може да бъде освободен без предизвестие със заповед на
кмета на община Костенец.
(Э) Заместник-кметовете подпомагат кмета на община Костенец, съобразно
възложените им функции.
РазделПI
Кметове ва кметства
Чл.12. В състава на община Костенец ВJIИЭат следните кметства: Кметство rp. Момин
проход и Кметство с. Костенец
ч....1з. (1) Кметът на :кметството:
1.
ИэПЪЛНJ1Ва бюджета на община Костенец в частrа му за :кметството;
2.
Организира провеждането на благоустройствени, комувалв:и и други
мероприятия;
З.
Отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на
общинската собственост;
4.
Назначава и освобождава служителите от общинската администрация в
:кметството, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената
численост и структура;
5.
Приема мерки за подобряване и възстановяване на околвата среда и
организира охраната на полските имоти;
6.
Води регистрите на населението и за гражданското състо.явие и изпраща
птувлизациоиви съобщения до ЕСГРАОН;
7.
Осигурява извършването на административни услуги на физичес:ки и
р
ю идичес:ки лица;
Осигурява спазването на обществения ред; има правомощията по чл. 70, 72,
8.
80, 81, 83, 85 и 87 от Закона за Министерството на вътрешните работи, на
съответяата територия до пристигане на полицейския орган;

9.
1О.

Организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
Представлява кметството пред населението, пред обществени и политически
организации и пред .цруги райони или кметства;
11.
Организира изпълиението на актовете на общинския съвет и на кмета на
община Костенец, отнасящи се до територията и граждавите на района;
12.
Изпълнява функции, възложени му от кмета на община Костенец.
(2) Кметът на кметство може да участва в заседанията на общинския съвет с право
на съвещателен глас. Изслушва се З8Д'ЬJIЖИТеЛНО при обсъждане на въпроси, отнасящи
се за :кметството.
(3) На :кмета на кметство могат да бъдат възлагани и други фув:,щнв със закон или
,цруг нормативен акт, както и с правилника за организацията и дейвостrа на общинския
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската вдминистрация в
зависимост от коmсретните особености на община Костенец, районите или :кметствата.

Раздеп IV
Киетекв ваиеетввци
Чл.14.(1) Кметът на община Костенец може да назначи за срока на мандата си :кметски
:в:амес1вици в съответствие с утвърдената численост и структурата на общинската
адмив:истрацп в следните населени места: с. Горна Василица, с. Пчелин и с.Очуmа със

село Подгорие.

(2) Кметските наместници са органи на ИЗПЪJIНИТеЛВата власт в населеното
място и могат да бъдат освобождавани предсрочно без предизвестие от кмета на
община Костенец.
Ч.1. 15. (1) ПыmомоЩИJIТа на :кметските намеспmци се определят от общинския съвет.
(2) Кметът на община Костенец може да вьзлага на :кметските намейвици
ИЗП'ЬJIНев:ието на негови фуmщвн. На кметските наместници могат да се възлагат и
.цруги фушщии със закон или друг нормативен акт.
(3) Кметските наместници могат да участват в заседанията на общинския съвет с
право на съвещателен глас и задължително се изслушват при обсъждане на въпроси,
отнасящи се до населеното място.

ГЛАВА ТРЕТА
Сrруктура в функции ва общивеката адиввветрацВJ1
Раздел 1
Общи попmкевВJ1
Чл.16. Дейностrа на общинския съвет, на :кмета на община Костенец, на кмета на
кметството и на :кметския наместних се подпомага от общинска адм:и:вистрация.
Чл.17,(l)Според разпределението на дейностите които извършва, общивска
администрация е структурирана в обща и специализирана.
(2) Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на
:кмета на община Костенец като ръководител на администрацията, създава условия за
осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва
техническите дейности по административното обслужване.
(3) Специализираната администрация подпомага осъщесТВJ1Ването на
правомощията на :кмета на община Костенец, свързани с неговата компетентност.

(4) Дирещиите, отделите и звената осъществяват ръководство, организация,
координация и :контрол в съответните сфери от работата на общинска администрация в
рамките на предоставените правомощия и фув:rсции с�пределени в нормативните актове.
Чя.18 Общинскатt' адм:иви� извършва адм:ив:истративвите услуги при спазване
ва пр:ющ0110u, за за:коивост, бързина, достьпност и икономичност ва времето по
предоставянето на тези услуги и спазва изистсвавията за качествено и удобно за
физичес:ките и юридическите лица административно обслужване.
Чя.19.(1) Дейността на общинската администрация се осъществява от държавни
служител::и и служители, работещи по трудово правоотиоmеиие.
(Z) Иэис:ква:вията :към образователно-квалификационната степен и
професионалния опит ва служителите са установени в Класификатора на дзrьжв:остите
в администрацията.

Раздел П
Секретар на община Коетевец
Ч.11.20.(1) Секретарят на община Костенец ръководи, :координира и контролира
функционирането на общинската администрация за точното спазване на законите и
подэаконовите нормативни а:ктове.
(Z) Секретарят на община Костенец е лице с висше образование и се назначава
безсрочно от кмета на община Костенец.
Чя. 21. (1) Секретарят на община Костенец:
1.
Осъществява
административното
ръководство
на
общинската
администрация;
2.
Осъществява хоординацияtа и ховтрола на адмивиС'IJ)Втивните звена за
точното спазване на нормативните актове и на за:коивите разпореждания на
:кмета;
Оlтоваря за IШанирането и отчетяостrа при изп'ЬJIВеяие ва ежегодните цели
З.
на общинската администрация;
4.
Организира дейността на общинската администрация, условията на работа
на служителите и информационно техническото обезпечаване на дейността им;
5.
Организира деловодяото обслужване, докумевтооборота и общинския

архив;

организира и контролира дейността на звената по rражданска регистрация и
административно обслужване;
Осигурява разгласяването и обнародването на актовете на :кмета на община
7.
Костенец;
8.
организира и контролира работата с предложени.ята и сигналите на
rраждаиите и юридическите лица;
Оlтоваря за поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в
9.
община Костенец;
1О.
Осъществява организационно-техническата подготовка и произвеждането ва
изборите и местните референдуми;
11.
Следи за спазването на трудовата дисциплина и правилата за работното
време от служителите в общинскатJt администрация;
12.
Утвърждава Вътрешните правила за реда и организацията на
административното обслужване на физическите и юридическите mща;
13.
Утвърждава дзrьжностните характеристики на служителите в общинската
адм:виистрация;
6.

14.

Организира и кокrролира изпьлв:ението на задачите и действията, свързани
с прилагането на Закона за администрацията, Закона за държаппшr служител,
Адмивистративнопроцесуалвия :кодекс и подзаконовите нормативни актове по
тяхното прилагане;
15.
Оргввизира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на
администрацията.
(2) Секретарят на община Костенец изПЪJIНJ1Ва и други фувк,�н н, вЪЭJiожени със закон
или подзаконов нормативен акт, :както и от кмета на община Костенец.
РазделШ
Звено за вътрешен одит
Чл.Z2.(1) Звеното за вътреmвия одит е на прпо подчинение на кмета на община
Костенец и осъществява вътреmния одит по Закона за вътрешния одит в публичния
сектор.
(2) Звеното за вътрешен одит осъществява дейностrа по вътреmнu одит на
всички структури, програми, дейности и процеси в община Костенец вюпочителво и на
разпоредители със средства от Европейския съюз, както и на разпоредителите от по
ниска степен.
Чл. 23. (1 )Ръководителят на вътреmния одит е ОП'Оворен за цялостната дейност на
звеното за вътрешен одит, като:
1. изготвя и представя на ръководителя на организацията и на одитния
:комитет ИJП1 на :коле:ктиввия орган на управление проект на статут на звеното за
вътрешен одит, стратегически и годишен плав за дейноспа по вътрешен одит;
2. организира, :координира и разпределя задачите за иэПЪJIНение между
вътрешните одитори съобразно техните знания и умения;
3. одобрява плановете за конкретните одитви а:вгажимеmи;
4. следи за изпьлнението на годиmвия маи за дейноспа по вътрешен одит и
за прилагането на методологията за вътрешен одит в публичния сехтор;
5. изготвя и представя за уrвърждававе от ръководите.ля на ор:гавизяцията
ШIВН за професионалното обучение и развитие на въ1J,с;mни1е одитори с цел да се
подцър:жа одитен персонал с достатьчни знания, умения, опит и професионална
квалификация;
6. разработва процедури и специфична методология за осъществяване 1:1а
дейвоспа на звеното за вътрешен одит;
7. предлага на ръководителя на оргавизаципа да вЪЭJiожи определена задача
на експерт от организацията или извън не.я, когато служителите на звеното за вътрешен
одит не притежават специални звани.я и умения, необходими за изпьлвевие на одитен
ангажимент ;
8.до:кладва реэуJПатите от одитните авгажимевти, дадените препоръm и
резултатите от проследяване на изпьлнението на дадените препоръm на ръководител.я
на организацията, а при необходимост - и на одитни.я комитет или на :колективни.я
орган на управление;
9.представя годишен доклад за дейността по вътрешен одит на
ръководител.я на организацията, на одитни.я :комитет или на :колективния орган на
управление;
1 О.докладва за всички случаи, в които е бил ограничен обхватьт ва
дейноспа по вътрешен одит на ръководител.я на организацията, на одитния комитет
или на :колективния орган на управление;

11. има достьп до председателя и до членовете ва одитния комитет и
участва в заседанията ва комитета;
12. координира взаимодействието с вЪНIIIИИТе одитори.
(2)Рысоводителят на вътрешния одит разработва и прилаrа програма за
осигуряване на качеството и за усъвършенстване на одитната дейност, която вюпочва
вътреmии и вънmни оценки.
(З)Вътреmните оцеmси вюпочват текущ моииторивr, периодични
самооценки и периодични оценки от други лица в организацията, които познават
праrrиката по вътрешен одит и отговарят ва изис:кван:mпа по 'ЧЛ. 19. ал. 2 от ЗВОПС
(4) BъиmШfl.'t, оцеив:и се извършват поне веднъж ва 5 години от лица извън
организацията, които притежават сертифшсат "вътрешен одитор в публичния сехтор"
или валиден международно признат серrификат за вътрешен одитор.
(5) Външните оцеив:и по ал. 3 се извършват при условия и по ред,
определени от министъра на финансите.
(6) При идентифициране ва индикатори за измама въ�mвиrе одитори
докладват незабавно ва ръководителя на вътреmиия одит, който уведомява незабавно
ръководителя на оргавизацията и дава предложение за предприемане на мерки и
уведомяване ва компетенrниrе uргаии.
{?)Подпомага ръководителите ва одитираните дейности при изготв.яието на
план за действие и извършва проверm за проследяване изПЬJIНението ва препоръките;
{8)Изготu и представя ва кмета на община Костенец годишен доклад за
дейиостrа по вътрешен одит, който се изпраща на дирекция "Вътрешен :контрол" при
Министерството на финансите до 28 февруари следващата година и на Общинския
съвет.

РазделIV
Служител по еигурвоетrа на ввформаципа
Чл:.24.(1) СлужвтеJUIТ по сигурвоетrа на ввформаЦRИТа следи за спазване на
изискваниsпа ва Закон за защита на класифицираната инфирмация (ЗЗКИ) и
международните договори във връзка със защитата на класифицираната информация.
(Z) CJl)'ЖIIПJUIТ по сигурвоетrа ва ииформаЦВ11Та:
1.
Прилага правилата относно видовете защита на класифицираната
иифорМ8ЦИJ1;
2.
Разработва плав за охрана на организационната е110ввца чрез физически и
технически средства и следи за неговото изпълнение;
3.
Извършва периодични проверm ва отчетността и движението на
материалите и документите;
4.
Извършва обикновено проучване по чл. 47 от ЗЗКИ;
Осъществява процедурата по обикновеното проучване в рамките на
5.
организационната едиииц11 и води регистър ва проучените лица;
6.
Уведомява ДКСИ при изтичане на срока ва разрешенията, при напускане
или преназначаване на служителя, :както и при необходимост от промяна на
разрешението, свързано с достъп до определено ниво на класифИКВЦИJ1;
7.
Информира незабавно в писмена форма ДКСИ и :компетентната служба за
:вспа про:мяна, отвас.яща се до обстоятелствата, свързани с издадените
разрешения, удостоверения, сертификати или потвърждения;

8.

Води ва отчет случаите иа иерегламевтирав: достъп до :rmасифицира:ва
информация и на взетите мерки, за :което информира незабавно ДКСИ;
Следи за правилното определяне нивото на класификация ва информацията;
9.
1О.
Разработва план за защита ва :класифицираната информация при положение
на война, военно или друго извънредно положение;
11.
Организира и провежда обучението на служителите в организационната
единяцfl в облас'Гl'В на защитата на :rmасифицираната информация.
(3) При наличие ва обстоятелствата по ал. 2, т. 6, 7 и 8 служителите по сигурноспа на
информацията в службите за сигурност и обществен ред уведомяват незабавно
ръководителите ва службите.
(4) УпраВJiевве при отбраввтелво-мобВJ1113ацвовиа подготовка:

1.

Разработва план за привеждане на община Костенец от мирно във военно
положение и провежда мероприятия по подготовка за работа във военно време;
2.
Организира подготовката ва ръководния състав за привеждане на община
Костенец от мирно във военно положение и организира работата на Общинския
съвет за сигурв:ост. ПодrотвJI необходимите справки, доклади и материали за
неговата дейност.;
3.
Изготвя разчети и предпага планирането на финансови средства за
провеждането ва отбрав:ително-мобилизационвата подготовка;
4.
Коордив:ира и :контролира ИЭII'ЬЛНевието на задачите по подготовката за
работа във военно време;
Осъществяват подготовката на икономиката и населението за отбрана, като
5.
подпомагат органите ва Министерството ва отбраната по воденето ва военния
отчет и по извикването, оповестяването, изпращането и достав.янето на запасни
и техника-запас;
б.
Осигурява денонощно дежурство и оповест.яваие при привеждане в повисо:ка степен на бойна и оперативна готовност, при мобилизация и във военно
време;
7.
Осиrурпа фуmщионирането ва и:коно:м:и:ката за нуждите на отбраната в
съответните адмив:истративно-териториалв:и единици във военно време;
8.
При обявяване ва мобилизация или война изпьлн.яват възложените им
задължения от органите за ръководство на отбраната;
9.
Разработва прое:кт ва общив:с:ката програма за в:амалявав:е в:а риска от
бедствия. Общинският плав: за защита при бедствия се разработва от съвета по
чл. 65а, ал. 1 от Закова за защита при бедствия и създава Доброволните
формирования по решение на общински.я съвет.
1О.
Организира и ръководи :мероприятията за защита ва населението и
и:коно:м:и:ката при бедствия и във воев:в:о време;
11.
Поддържа регистър на обектите и системите от :критичната инфраструктура
в съответните ад:мив:иС1])8тивв:о-териториал::н11 единиця;
12.
ИзПЪJIВJ1Ва и други задачи, възложени от Кмета на община Костенец,
свързани с подготовката в:а работа във военно време;
13.
Оргав:изира и осъществява контрол за изпьлв:ението ва воев:новре:менни
задачи;
14.
Осъществява мероприятия по мобилизацията ва гра')J(Данските ресурси при
:кризи и в интерес на отбраната на страната :като създава организация по
военновре:мев:в:ите планове и :методически ръководи и координира дейностите
по отбраиителв:о- мобилиэациов:в:а подготовка по :ко:мпетентв:ост на
функционален и териториален принцип;

Подпомага воденето на воеввия отчет на бЬJIГарските граждани и техвпата,
осигуряват оповестяването и доставянето на запасни и техника-запас;
Предоставя помещения и осигурява в адми:в:истративно отношение
16.
дейностrа на органите за водене на воеяния отчет;
Ежегодно изготвя предложения д9 министъра на отбраната за обучение на
17.
техни рысоводни кадри и служители по въпросите, свързани с резерв.

15.

РазделV
л
Г авен архитект
Чл.25.(1) Главииn архитект на Община Костенец ИЗП'ЬJIВЯВа следните функции�
Рысоводи, координира и :контролира дейностите по устройственото
1.
планиране, проехтирането и строителството на територията на община
Костенец, координира и контролира дейностrа на звената по ал. 6 от Закова за
устройство на територията (ЗУТ) и издава административни актове, съобразно
правомощията, предоставени му по ЗУТ;
Подпомага дейността на Кмета на Община Костенец в иэПЪJIНеиие на
2.
предоставените му управленски, разпоредителви и контролни функции по
териториално устройство, строителство и благоустройство;
Рысоводи работата на Експертния съвет по устройство иа територията към
3.
Общива Костенец;
Подготвя и внася материали до Кмета на Общива Костенец, Председателя
4.
на Общинския съвет и постоянните комисии и по въпроси, отнасящи се до
териториалното устройство и архитехтурата;
Участва прпо или изразява становища при изработването, обсъждането и
5.
приемавето на стратегията и програмите за териториално-устройствено
развитие, за архитектурно-художествено оформяне и за комплексното
изграждане на жизнената среда на територията на Общива Костенец;
Участва във възлагавето на изработването на устройствените планове и на
6.
проучвателните и проектни работи за обектите, инвестирави от Община
Костенец;
Осигурява изработването на съответните задави:я за проучване и
7.
проектиране с необходимата информация и документи за инвестиционни
инициативи на община Костенец;
Охазвs методическа помощ на проектантите, упражнява текущ контрол в
8.
процеса но проектирането и чрез ЕСУТ осигурява разглеждавето и приемането
на устройствените и инвестиционните разработки и проекти;
При констатирани грешхи и непьлноти иа проектите ги връща за
9.
преработка;
Предоставя за уrвърждаване устройствени плвиове, техни изменения и
1 О.
инвестиционни проехти на общественозначимите за територията на община
Костенец обекти, кахто и одобрява устройствени разработки: съгласно
предоставените му от закона :компетенции.
(2) Главният архитект на Община Костенец може да предостави свои функции по ЗУТ
на други длъжностни лица от общинската администрация, притежаващи П'ЬЛВа
прое:ктавтс:ка правоспособност или които имат необходимия стаж за придобиввието й.

РазделVI

Фвианеов контрольор
Чл.. 26. (1) Предварителен контрол:
1.
Отrовар.я за организирането и осъществяването на предварителен финансов
:контрол за заков:осъобразв:ост и съответствие, :като разработва правила,
политики, процедури и указанИJI, които да дават разумна увереност, че са
спазени принципите за добро фииавсово управление, законосъобразност и
прозрач:вост при разходване в:а публичните средства;
2.
Разработва основни процедури, работв:и ИИС'Iрукции и типови документи за
актуализиране в:а системите за финансово управление и контрол в частrа им за
предварителен контрол върху фииансовите средства и разпореждането с активи
в община Костенец и структурните звена :към нея;
3.
Наблюдава действието в:а правилата и процедурите за осъществяване на
предварителен финансов контрол и предлага разработване на нови такива, с цел
подобряване на ефепивноспа им и при промени в нормативната база в:а
страната или промени във вътреmиите за община Костенец актове;
4.
Дава становища по отв:оmеиие на зак:овосъобразвостrа преди вземане в:а
решения за поемане на финансови авгажимевти, свързани с разпореждане със
средства и активи в община Костенец и определените структурни звена, на
основата на осъщественu предварителен контрол и осъществява предварителен
финансов контрол за законосъобразност;
S.
Дава становища по отношение на законосъобразността преди извършване на
финансови разходи в община Костенец и определените С1руктурни звена, на
основата в:а осъществения предварителен контрол и осъществява предварителен
финансов контрол за законосъобразност;
6.
Оrrоваря за организирането и осъществяването на контрол за съответствие
на извършваните разходи с действащото законодателство, вътрешиите актове и
сюпочените договори;
7.
Оrrоваря за документирането на проверките, извършени при осъществяване
в:а предварителния контрол за зак:овосъобразв:ост;
8.
Дава указания на второстепенвите разпоредители с бюджетни кредити за
осъществяване на предварителен контрол и прилагане на системите за
финансово управление и :контрол;
9.
Дава предложения за актуализиране в:а системите за финансово управление
и контрол.

РаэдмVП
Чл.. 27. Врьэки е общеетвеноетrа
(1)Протокол в връзки е общеетвеноепа:
1. Организира, осигурява и осъществява връзките на община Костенец с
правителствени, политически, обществени и граждански организации,
съществява контакти с неправителствени организации от страната и -чужбина и
осигурява взаимен обмен на информация, звания и опит.
2. Поддържа посто.янна връз:к.а с медиите за своеврем:ев:во информиране на
общественостrа по политпата в:а община Костенец и изграждане на коректен
образ на Кмета и общинската адм::ивистрация;
3. Осигурява технически залите в основната админчстративна сграда, подготвя,

координира и :контролира графика за т.яхното използване;
4. Организира пресконференции, брифинги, изложби и презентации, кампании за
доворство и спонсорство;
5. Организира и осигурява спазването на протокола в община Костенец;
6. Разработва и разпространява информационни и ре:кламии материали за
община Костенец ( общински вестник, печатни, графични, фото, аудиовизуални
и други).

7.

Разде.лVШ

Чл. 28. Секретар ва Мествата комиевя за борба ерещу противообществените
прояви ва мuОJJетвв в вепьпвОJJетвв
1. Организира и координира социалнопреваятивната дейност на територията на
общината, издирва и установява съвместно с инспектор при детските педагогически
стая и дирекция "Социално подпо:маrав:е" малолетните и веП'ЬПВолетните, които се
в:уждаят от помощ, и вземат мерm за т.яхвата социална защита и развитие;
2. Разглежда дСJIНИЯТа по чл. 11 ал. 1. от ЗБIПIМН и налага възпитателните
мерm по чл. 13. ал. l_ т. 1 - 10 и 12, както и правят предложения до съда за налагане на
възпитателните мерки по т. 11 и 13;
3. Подпомага родителите, които срещат затруднения при възпитанието на
ец
д ата си;
4. Изучава състоянието и причините за противообществените прояви на
малолетните и неПЪJIВолетвите в общината и правя предложения пред съответните
държавни органи и обществени организации;
5. изп'ЬJПIЯВ8. мероприятия по програми и дейности, посочени в чл. 8, ал. 1.от
ЗБППМН
Раздел IX
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл.29 • Общата 8ДМВ1111страцВ11 ва община :Коетевец е оргаввзирава в 1 дирекция:
Дирекция ,,Адм:и:вистративно-правво и информационно обслужване, човешки ресурси
и финансово-счетоводна дейност " , с два - отдел ,,.Адмв:ви:щративво правно и
информационно обслужване" и отдел „Финансово-счетоводна дейност"
Чл.30. (1) Дврекцв.в „Адмвввстративво-право в ввформацвовво обепуzваве,
човешки ресурси в фввавеово-ечетоводва дейвоет" се ръководи от директор на
дирекция. При осъществяване на административното обслужване потребителите
контuтуват с адм::в:вистрацията чрез центъра за административно обслужване (ЦАО),
спазвай:ки изис:кванипа на Наредбата за административно обслужване или по
електронен път в съответствие с процедурите по Захова за електронно управлен_ие.
(2) Отдеп : Адмввветратввво-правво и ввформацвовво обепужваве
Центърът :1а адмивистратввво обеужваве:
предоставя информация на потребителите за 1nдвва:ните актове и
1.
предоставяните услуги при осъществяване на административното обслужване на
достъпен и разбираем езп;
2.
о'IТОваря на запитвания от общ характер и насочва въпросите по
ко:мпетевтиост до звената в съответната администрация, както и :към други
адм:ив:истратив:ви органи, компетеитви по съответния въпрос;

3.

р8ЗJ1свява изискванията, на к.оито трябва да оповарп заявлението/исuвето
за осъществяване на здм.инистративното обслужване, жалбата, протестът,
СШ'Налът или предложението, по предварително устаиовен ред;
4.
приема ЗUВJiения и искания, zалби и протести, сигнали и предложения;
5.
приема заявления и регистрира устни запитвания по Закона за достъп до
обществена mrформация;
6.
проверява П'ЬJIНотата на до:кументацията по :вспо заявление/искане за
осъществяване на административно обслужване по предварително изготвен
контролен списък.;
7.
дава информация за хода на работата по преписката;
8.
осъществява връзката с оставалите звена от администрацията по повод
осъществяване на а,цмицстративно обслужване;
9.
предоставя исканите до:кументи, ВIСJПОч:ителво издадените индивидуални
административни актове и други до:кументи, данни и информация, които са
резултат от осъществено адм:ив:истративво обслужване;
1О.
осъществява :ковтак.т с приемните за предложения и сигнали, когато са
създадени тапва, както и със звената, работещи експертно по преписюrrе,
образував:и по заявления/искания за осъществяване на административно
обслужване, и по преписките, образувани въз основа на сигнали или
предложения;
11.
ршснява начина на плащане, като насърчава плащането с платежна карта
м жн
ез
терминални устройства пое в случаите на осигурена въз о ост за
чр
ка ртови плащания;
12.
ИЗПЬJIНJ1В8. и функциите на посредник при заявяване, заплащане и
получаване на електронни административни услуги по реда на Наредбата за
общите изисквания :към информационните системи, регистрите и електронните
административни услуги.
(3) Адмввиетративво обелужваве, деловодетво и архив:
Организира предоставянето на стандартизирани административни услуги и
1.
прилаrавето на процедурите по предоставянето им от ЦАО, които са вписани в
Адм:иви�тративния регистър.
2.
Предоставя на ЦАО образците на заявления и прото:колите за устно
заявяване съгласно приложение № 5 и образците на издв:ванце документи
съгласно приложение № 6 от Наредбата за административно обслужване;
3.
Организира и координира редът и сроковете за отстраняване на недостатъци
в ЗUВJiенията/исканията, препращането им на :компетентен орган, сроковете за
издаване на ивдивидуални административни актове и за извършване на
административни услуги, :както и другите въпроси, свързани с издаването на
актове във връзка с административното обслужване, които са определени в дял
втори на АПК;
4.
За извършване на справки и предоставяне на документи при
адмивистративвообслужване на място, служителите могат да изисхват
незабавно предоставJIНе на информация и/ИJШ документи от другите звена в
община Костенец;
5.
Служебно осигуряват всички издавани от тях документи, необходими за
осъществяваното от тях административно обслужване;
6.
Осигурява по служебен път документи, които са необходими на потребителя
на вдмииистратввва услуга от други адмввистрации, ВIСJПОчително като
вътрепmи електронни адмив:истративни услуги, които се предоставят по реда,

установен в Наредбата за общите изисквания IСЬМ информационните системи,
реrистрите и електронните административни услуги;
7.
В изпълв:евие на иэискванипа на закон служебно събира информация,
документи и да:в:н:и от .цруги администрации, административни и/или съдебни
органи, лица, :които осъществяват пубJIИЧВИ фую:1100, и организации, :които
предоставят обществени услуги;
8.
Организира · взаимодействието между административните органи при
:коМIШексно административно обслужване;
9.
Осигуряват информация за осъществnаното вдминистративно обслужване,
вюпочително за реда и организацията, по които обслужването се осъществява, и
съдейства на потребителите;
1 О.
Осигурява задължителна информация относно всяка една от предоставяниrе
услуги съгласно приложение № З от НАО, която се обявява по реда на чл. 28, ал.
2 от АПК и в Административния реrистьр по чл. 61, ал. 1 от Закона за
администрацията;
11.
Актуализира информацията по приложение № З от НАО във всички
източници в 7-дневен срок от настъпване на вспа промяна в обстоятелствата ;
12.
Осигурява съответствие с правилата, уrвьрдени според действащото
законодателство в случаите, когато информацията вюпочва собствени имена,
географсхи наименования, както и .цруги български :наименования, :които се
изписват на латиница;
13.
Оп-овар.я за съответствието на наименованията ва административните
услуги във всИЧIСН информационви материали, как.то и във всички електронни
бази давни, които се използват и попълват с тези от Реrистъра на услугите;
14.
Осъществява адмввиt;Т})ати:вното обслужване при задължително спазване на
общите ставдарти за качество на административното обслужване, описани по
съдържание и смисъл в приложение № 7 от НАО;
1 S.
Подава и обобщава информацията, попълва и публикува данните в ИИСДА,
като служителите 01Т0вар.ят за достовервостrа ва въвежданата информация и за
спазването на сроковете за попълване на отчетите;
16.
Координира, организира и контролира дейностите по приемане и
реrистриране на устни и писмени запв.т.вавия по Закона за достъп до обществена
информация, както и обработването на постъпилите чрез платформата за достъп
до обществена информация;
17.
Организира, :контролира и координира деловодиото обслужване на
общинската администрация, като извършва дейности по реrистрираве,
експедиране, текущо запазване архивиране на документите и обработка на
готови документи;
18.
Получава, разпределя и подцържа официалната хоресповдеНЦИJI на :кмета
община Костенец;
19.
Организира сьхраяяването и обработката на общинския: архив, като изготвя
заверени копия на документи;
20.
Отговаря за дейностите по организирането, опазването и текущото
използване на докум:ентални фондове, научно-техническата обработка на
документите и предаването им в държавните архиви;
21.
Организира работата ва експертна :комисия за ежегодно проверяване
наличността, услови.ята за съхраняването _и опазването на документите както и
оргаяизира експертиза за ценността на документите;

22.

Организира предаването на всичхи приюпочили в деловодните служби
документи до 31 декември на текущата година в срок до 30 юни следваща,:а
година;
23.
Осъществява куриерски услуги в рамките на администрацията и съдейства
за такива извън не.я;
24.
Организира и контролира дейноспа по копиране (размножаване) на
документи и материали на общинската администрация и общинския съвет.
(4) ,,Грurдавека регветраЦИII и rрurдавеко еъетопве" осъществява следните
фунщии:
1.
Отговорят за гражданската регистрация на територията на община
Костенец.
2.

Издава удостоверевия и други необходими документи на граждани във
връзка със Закона за собственостrа, Закова за общинската собственост и
Граждански процесуален кодекс;
3.
Сыдава, поддържа и съхранява регистри на актове за гражданско състояние
на хартиен и електронен носител, както и осигурява издаването на електроииен
акт за гражданско състояние;
4.
Съхранява създадения на хартиен носител Регистър на населението на
община Костенец;
5.
Провежда ритуал "Венчаване" в съответствие със Семейния кодекс, като
осигурява и 01Т0варя за необходимите документи, дежурен екип и обреден
реквизиr.
6.
Oп-cвpJзapemcr}iщWlmJJa бp,atдu:oюpcьrnaaюQмdЬmиJ«W:1Щ
Подготвя и легализира всички документи по гражданско състо.яиие,
7.
предназначени за чужбина, съгласно изискванията на Правилника за
легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.
8.
Извършва адресната регистрация на гражданите и определя адресите на
територията на община Костенец, на коиrо може да се извършва адресна
регистрация;
9.
Заверява регистрите от всички актосъставители на територията на община
Костенец, като ги приюпочват до 21 .януари на следващата година;
1О.
Осъществява фупциите на придружител на непри.цружен малолетен или
непълнолетен чужденец, търсещ или получил международна закрила, който е
на територията на Република Българи.я;
11.
Вписва в регистриrе за населението чужденците с предоставена
международна закрила и техните семейства;
12.
Контролира гражданската регистрация и административното обслужване в
кметствата и населените места;
13.
Поддържа локална база данни "Население";
Отговаря за поддържането в актуално състо.яние избирателни списъци в
14.
община Костенец;
15.
Участва в организирането на избори, реферевдуми, преброяване и други
мероприятия;
Работи координароно със звеното за административно обслужване, относно
16.
частта на гражданско състояние и оказва методическа помощ и кшrrролира
работата на кметовете на кметства и кметските наместници вьв врьэха с
реrистьра по гра)ЦВRСIСО състояние и регистьра на населеииетоt правилното
оформяне и съхравеиието им на регистриrе J1 издаването на сьотвеmите документи.
произтиqащи от тп.

(S) Ивформациовво обелуzваве и те:п:ОJiогив:
1.
Подпомага кмета на община Костенец при осъществяване на правомощията
му в областrа на електронното правителство;
2.
Подцържа работоспособностrа на наличната компютьрна техника,
мрежовите операционни системи, сървърите и локалната мрежа в община
Костенец;
3.
Подцържа на резерви на системите и данните (сърварите), тестване и
вие.цряване на информационни системи в община Костенец
4.
Проучва необходимостта от специализирани потребиrелс:в:и програмни
продуlСI'И за нуждите на общинската администрация и т.яхната наличност на
пазара на информационни технологии;
S.
Осъществява взаимодействие с доставчици на технически средства и базов
соф-�уер, внедрени в община Костенец;
6.
ПодrотвJI на техническо задаиие за доставха или възлагане за разработка на
софтуер и комmотърна техв:в:ка, :кахто и участие в :комисии за доставка на
програмни продухти и ко:мmотьрна техника;
7.
Осъществnа ховтахrи с фирмите и ведомствата, създатели на софтуер,
използван: в работата на община Костенец и оказва методична помощ на
специалистите при приложението му;
8.
Поддържа ахтуалвостrа и развиване на Интернет страницата на община
Костенец;
9.
Осигуряване на Интернет достъпа и свързаността за община Костенец;.
1О.
Контролира валидностrа на лицензите на ползваните програмни проду:кти и
осигурява ТJIХИВта ахтуализация;
11.
Организира и осигурява ефектввиа сервизна подцръпа (гаранционна и
извънгаравционна) на информационната, комуникационната и офис техии:IСВ и
приложен софтуер, ползвани от община Костенец;
12.
Поддържа регистър на информационните ресурси на община Костенец;
13.
Осигурява техничесIСВ възможност за предоставяне на услугите по
електронен път съгласно Закона за електронното управление.
14.
Рьководи дейностите, свьрзаяи с постиrаие на високо ниво на мрежова и
информационна сигурност, и целите, заложени в политиката на Субекта по чл. 4
отНМИМИС;
15.
Участва в изrотвянето на пommmrre и документираната информация.
16.
Следи за спазването на вътрешните правила по С:М:ИС'ЬЛ8 на чл. S, ал. 1, т. 6 от
НМИМИС и прилагането на законите, подзаконовите нормативни актове,
стандартите, поЛИТИIСИте и правилата за мрежовата и информационната
сигурност;
17.
Консултира ръховодството на Субекта във връзIСВ с информационната
сигурност;
18.
Поддържа връзки с други адмииистрации, организации и експерти,
работещи в областта на информационната сигурност;
19.
Следи за акуратното водене на регистъра mt инцидентите.
Организира анализ на инцидентите с мрежовата и информационната
20.
сигурност за опсриване на приЧl!Иll'rе за тях и предприемане на мерки за
отстраняването им с цел намВЛJ1Ване на едноrипвиrе инциденти и намаляване на
загубите от тях;
21.
Следи за аrrуализиране на използвания софтуер и фьрмуер.
22.
Следи за появата на нови :киберзаплахи (вируси, зловреден код, спам, атаки
и др.) и предлага адекватни мерки за противодействието им;

(7) Правво-ворматввво обелужваве:
1.
Осигурява общ Над'Jор за заковиоста по отношение на дейвостrа на
адмИНИС1р8ЦИЯ.Т8. и осъществява правна помощ на кмета на община Костенец, с
оглед законосъобразното- и:шълв:еиие на неговите функции;
2.
Предоставя становище по закоиосъобразностrа на проектите на актове и
решения на общинския съвет, като при поискване от страна на председателя на
Общинския съвет и от председателите на постоJП1Ни комисии към· Общинския
съвет, дава становища по проекти за доклади, внесени за разглеждане в
Общинския съвет;
3.
Предоставя становище по законосъобразностrа на проектите ва заповеди на
Кмета на община Костенец, а при несъгласие прилага мотивирано м::вение;
4.
Изготвя становища и .проекта-решения по преписки, жалби и сигиали на
граждани и юридически лица във връзка с дейиостrа на община Костенец,
S.
Изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ за предоставmе
на достъп до обществена информация по Захова за достъп до обществена
информация;
6.
Осигурява експертно участие на юрист във всичхи специализирани състави
на общинския експертен съвет по устройство на територията, както и във всички
комисии, създадени по реда на специални закови, :където има поставено
изискване за наличие на юрист в състава на :комисията;
7.
Осъществява процесуално представителство пред съдилищата, арбитражите,
особените юрисдикции и други независими специализирани държавни органи по
производства, по които община Костенец е страна ;
8.
Контролира законосъобразното съставяне на договорите и другите актове,
свързани с възиuваве, изменение и прекратяване на служебните и трудовите
правоотношения със служителите, на заповедите за дисциплинарни наказания и
за търсене на имуществена отговорност на виновните лица;
9.
Проучва прилагането на актовете на Общинския съвет и при необходимост
прави предложение пред ръководството за усъвършенстването им или за
вземане на мерки за правилното им прилагане;
Води регистър на съдебните дела, анализира и обобщава резултатите от
1 О.
съдебните и други депа и информира Кмета на община Костенец за т.ях.
(8) Общеетвевв поръчки:
1.
Оповаря за законосъобразното и правилното прогнозиране, планиране,
провеждане, приключване и отчитане за резултатите от обществените поръчки
2.
Разработва вътрешни правила за управление на цикъла на обществените
поръчки и участва в разработването на вътрешните правила на община Костенец
по Закова за обществените поръчки и подзахоновите нормативни актове по
прилагането му.;
З.
Планира, организира и :координира всички дейности във връзка с
подготов:ката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки
и изготвя rрафик за тяхното провеждане през съответната година
4.
Съвместно със структурата, за чиято нужда се провежда :конкретната
поръчu, разработва до:кумевтациите по процедурите за възлаrаие на
обществени поръчки;
5.
Провежда процедурите за възлагане ва обществени поръчки в съответствие
с нормативните изи�квав:в:я ц приложимите правила за обществените поръчки на

Европейската общност и националното законодателство, като носи оповорност
за законосъобразното им провеждане и финализиране;
6.
Изготвя проекти на договори за възлаган:е ва обществени поръчхи и
оргавизира с:ключвав:ето им, осъществява набшодевие и контрол върху
ИЗП'ЬJIВението им, съвмесmо с оповорното административно звено, за чиито
нужди е подписан договора и получава своевременно необходимата информация
от звената ва общинска издръжка;
7.
Води регистър на проведените процедури за възлагане на обществени
поръчки през съответната година и организира архивирането им, съобразно
действащите Вътрешни правила;
8.
ПодrотвJI становища по проекти на актове във връзка с прилагането на
Закова за обществените поръчхи и подзаконовите актове;
9.
ПоДГОТВSI и изпраща за публикуване в нормативно установените срокове на
необходимата информация при възлагането на обществените поръчхи до
Агенцията по обществените поръчхи, до електронната страница на „Държавен
вестник" и до Официален вестник на ЕС;
1О.
Следи изпълнението на договорите, за които оповарят служители от
дирекцията, осъществява :контрол, изготu становища за тпиото ИЗПЬJJИение и
предприема нужните действия при тяхв:ото прплючване или предсрочно
пре:крат.яваие;
11.
Участва в комисия за актуализации на ценя по обслужваните договори;
12.
Периодично изготвя
за НОВИ доставни цени, съобразени с
промяната на цените на пазара по договорите, отговорни лица за които са
служители от дирекцията;
13.
Предоставя информация относно договорите на общинските звена,
общинската администрация и дРуги Държавни институции ;
14.
Обобщава информация за планираните обществени поръчки, подготви и
изпраща предварителните обявления до Агенцията по обществени поръчки;
15.
Води, съхранява и архивира досиета на проведените процедури за възлагане
на обществените поръчки. Поддържа в актуално състояние информацията в
,,Профила на купувача" на интернет страницата на община Костенец.;
16.
Оповаря за взаимодействието и комуникацията с органи, осъществяващ
предварителен и последващ :контрол на провежданите обществени поръчки.
17.
Изготвя становища, жалби, възражения, за.явления и други необходими
документи и съдейства за изrраждане на правна защита във връзка с проведени
процедури за възлагане на обществени поръчхи, в:ключителво и по Закона за
управление на средствата от Европейс:ките струпурни и инвестиционни
фондове по отношение иа договорите за възлагане на обществени поръчхи
с:ключени в изпьлв:ение на проекти с европейско финансиране;
18.
При поис:кване от :контроm1и, одитни и сертифициращи органи, предстш
информация за проведените обществени поръч:ки по реда ва ЗОП;
(9) ЧовеШКII рееуреи:
1.
Организира цялостния процес и участва в подготовката и провеждането на
конкурси за заемане на длъжности по трудово и служебно правоотноmение,
участва в провеждането :на :конкурентен подбор за свободните длъжв:ости;
Организира процеса по о�енямие на служителите в администрацията,
2.
оказва методическа помощ при необходимост;
З.
Подготвя и актуализира проектите за щатно разписание :на длъжностите в
общинската администрация, съгласно действащото законодателство и решения
на общински съвет за структурни промени в Община Костенец;
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4.

Изготвя доклади и проекти за решения на общински съвет относно
струхтурата на община Костенец, на персов8.Лаt работната заплата на всички
дейности по бюджета на община Костенец, както и на звената и общинските
предпрШIТИЯ, в съответствие с нормативната база;
5.
Изготвя разписанията по ДЛ'ЬЖВ:Ости и ги предлаrа за одобрение от Кмета на
община Костенец;
6.
Оформя документите при сюпочва:ве и промяна на трудовите и служебни
правоотношения, на допьл:вителна 1РУдова заетост, в съответствие с Кодекса на
1РУда и Захова за държавния служител,
инструхциите и заповедите на кмета на
�
�
община Костенец. Води J1Ичн:и1е досиета на служителите от общинсDта
администрация и издава документи и удостоверения, препис-извлечев:ия
свързани с ти;
7.
Разработва „Вътрешни правила за работната заплата", предлага ги за
одобрение от Кмета на община Костенец и следи за т.яхното ИЗПЬJ111ение и
подпомага дейността на кмета на община Костенец при управление на
човешките ресурси;
8.
Организира и провежда дейността по осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд в общивсDта адмивистрация в съответствие с
изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и води
отчетност по отношение на трудови злополуки и професионални заболявания, в
т.ч. регистър на трудовите злополуп;
9.
Оказва методичес1Са помощ на общинските фирми и звена, по прилагането
на нормативната база за заплащане на труда;
1О.
Осъществnа комуникация с териториалните дирекции на Националната
агенция по приходите, Националния осигурителен институт и др. структури;
11.
Събира, обработва и съхранява информация за служителите на община
Костенец, като Осигуряват спазването на личните данни на служителите и
чувствителната информация;
12.
Събират, регистрират и обработват данни по признак пол за целите на
системата за наблюдение по смисъла на Закон за раввопоставеност на жените и
мъжете;
13.
Осигурява условия за обучение за професионално и служебно развитие на
държавния служител;
14.
Определя позициите за хора с трайви увреждания при условията на чл. 9а
от Закона за държавния служител.
(10) СоцваJJВв уелуrв:
1.
Провежда общинската поЛИТ11U в областта на социалвите услуги в
съответствие с решенията на общинския съвет;
Извършва анализ на потребностите от социални услуги в община Костенец и
2.
планира социалвите услуги на общинско ниво;
Организира, координира и контролира дейностите на социалните заведения 3.
второстепенни разпоредители с бюджетни :кредити;
4.
Администрира социалните услуги на територията на община Костенец и
организира и в::овтролира дейностите по предоставя:не на социални услуги в
общността и на социалните институции :към община Костенец;
5.
Разглежда постъпилите исв::авия и обработва заявленията :на граждавиге за
еднократни фияавсови помощи, персонал:ни пенсии и приема и разглежда
заявления за ползване на социал:ви услуги;
Координира и разработва проекти в областrа на социалните дейности;
6.

Координира и контролира ИЗП'ЬJПlението на дейностите в Социалната
програма на Община Костенец;
8.
Извършва проверки по постьпили молби, жалби, сигвали и предложения на
граждани и доставчици на социални услуги и изготвя отговори по т.ях;
Подготвя мотивирани предложения за оптимизиране на социални услуги и
9.
дейности на територията на община Костенец;
10.
Участва в изготвянето на документи за финансово подnомагане на
юридически лица с нестопанска цел, съюзи и организации с предмет на дейност
в областrа на социалните дейности;
11.
Координира съвместната дейност на община Костенец с благотворителни и
други оргаВИЗJЩии в областта на социалните дейности;
Изготвя до1СЛ8ДИ и предложения до Общински съвет;
12.
Координира и контролира дейностиrе, включени в Социалната програма на
13.
Общииа Костенец.
14.
Изготвя предложения до Общинския съвет за разкриване, закриване,
промяна на :капамr.и 1-era на социалните услуги, реализирани от организациите
выuuви доставчици /неправителствени организации или български физически
лица, регистрирани по Търговсв:в:я закон, и юридически лица по Захова за
юридическите лица с нестопавска цел.;
15.
Изготвя и взема участие в разработването на стратегичесп планове и
програми за развитие на социалните услуги на местно и област.но ниво;
1б.
Осъществява партньорски взаимоотношения със специализираните звена на
държавните институции на местно ниво, представители на бизнеса, българската
православна църква и медиите эа реализиране на социалните услуги на
територипа. на община Костенец;
17.
Организира и провежда конкурси за предоставяне управлението на
социалните услуги на въиmни доставчици - неправителствени организации или
български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридичесп
лица по Закова за юридическите лица с нестопаиска цел;
18.
Осъществява контрол по спазването на критериите и стандартите за
извършване на социални услуги, съrJ1ВСно законоуставовените норми на
доста1Аидите на социални услуги на деца, възрастни и лица с увреждания,
делегирани от държавата и местни дейности като изготвя протоколи и до1СЛ8ДИ;
Подготвя и реализира проекти и програми в социалната сфера и сферата на
19.
заетостта;
Работи по реализиране на приемната грижа;
20.
Съдейства на Националната комисия за съэдава11е на местни комисии за
21.
борба с трафика на хора;
22.
Администрира предоставянето на механизма личната помощ по Захова за
личната помощ и осъщесТВDа контрол;
23.
Подготвя сюпочването на споразумение между ползвателя, асистента и
доставчика на лична помощ. Осъществява правомо1ЦИе по възлагане дейностите
на доставчик на личиата помощ в съответствие със Закона эа личната помощ;
24.
Предоставя на агенция Социално подпомагане финансов отчет за
изразходваните средства по ползватели на лична помощ;
Поддържа ахтуална информация за всичв:и социални услуги, които се
2S.
предоставят на територията на об1ЦИНа Костенец, и за техните доставчици и я
предоставят на Агенция социално подпомагане;
Изработва предложение за годишен план за социалните услуги;
26.
7.

27.

Информира и консутира rражданите по различни проблеми и ги иасо'ЧВВ. за
ползване на социални услуги;
28.
Извършва проверки по постъпили жалби, сигнали и предложения и отговаря
на молби и жалби на граждани 110 поставени социални проблеми
29.
Отговаря за незабавното настав.ява:ае на децата на задържан, ако ВJIМат
бJIИ3IСИ, които да се rрижат за тях, в детска .ясла, детска град11118. или интернат.
Чл.31. (1) Отдел: ,,Фвв авсово- счетоводна деlвоет", се ръководи от началник отдел и
осъществява функ�tии tt следните области:
(2) Бюдzет в tввавсв:
1. Оказва методична помощ по разработването и и:шълн:евието на бюджета на
всички бюджетни дейности и :кметства в община Костенец;
2. Следи ежемесечно за и:шьлвението на бюджета и при необходимост внася
предложени.я до кмета на община Костенец за извършване на промени;
3. Осъществ.ява оперативно ръководство за своевременно финавсиране на
разходите по всички второстепенни разпоредители с бюджет в структурата
на община Костенец;
4. Ивършва техущ и последващ контрол по разходването на бюджетните
средства;
5. Обобщава бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет и
формира консолидирания бюджет;
6. Подготвя необходимите документи и информация, свързани с общинския
Д'ЬJП', включително проект на годишен отчет за състоянието на общинския
Д'ЬJП';
7. Изготвя справки относно размера и движението на общинския Д'ЬJП';
8. Разработва разчетите за капиталовите разходи съвместно с други структурни
звена от общинската администрация и разработва бюджетните прогнози,
планира приходите и разходите в общинския бюджет;
9. Осъществява методическо ръководство и контрол на второстепенните
разпоредители с бюджет по прилагането на :нормативната база за
осъществяване на бюджетни.я процес.
1О. Подпомага Кмета на община Костенец за правилното и заков:осъобраэв:о
използване в:а финавсовите ресурси, за опазване на общинската собственост
и за предотвратяваие на разхищения и злоупотреби с парични средства и
стоково - материални ценности;
11. Организира и координира съсrавянето на прое:кт на бюджет на община
Костенец за съответната година изготвя бюджетната прогноза за местните
дейности за следващите три години и по състав.яие, приемане, ИЗП'ЬЛВение,
актуализиране и отчитане на бюджета.
12. Организира съставянето на бюджетната прогноза и на бюджета иа община
Костенец и при спазване на указанията по чл. 67, ал. 6 от Закона за
публичните финанси;
13. Участва при разработване и актуализиране на системата за финансово
управление и контрол;
14. Подготвя корекции по консолидирави.я бюджет на община Костенец и
бюджетите на второстепенните разпоредители, :на база извършени промени
от министерство :на финансите, получени средства по национални и
европейски проrрами под формата :на трансфери;
15. Подготвя становище по постъпили искания за доПЬJIНИТеJIIIИ средства от
второстепенните разпоредители, финансирани от общиисIСШI бюджет;

16. Извършва анализи на отчетите по ИЗПЫIИение на бюджета и предлага мер:ки
за отстраняване на установени пропус:ки;
17. Представя периодично на Нациовалното сдружение на общините в
Републпа България унифицирана информация за изП'ЬЛЯението на
общввския бюджет, с цел отстояване интересите на общввиrе в преговорите
с Министерство на финансите и дРУГИ министерства и ведомства.
18. Изготвя анализ на приходите, обхващаш всички приходоизтuчmщи с цел
повшпаваие на събираемостrа
(3) ,,Счетоводетво":
1. Организира и координира цялостната счетоводна отчетност на общинската
адми:яитрацв:я и мероприятията на бюджетна из.цръ::�па;
2.
Води, съхранява и предоставя на Министерството на финансите информация
за поепu: от общините дьлr и Д'ЬJП'а на контролираните от тях лица, в
съответствие с изискванията на Европейския съюз и на българското
законодателство;
3.
Изготвя годишен отчет за състоянието на общинския дьлr и го внася в
общинския съвет като неразделна част от отчета за ИЗП'ЬЛЯението на общинския
бюджет,виася предложенията за поемане на дългосрочен и краткосрочен дълг,
предложението за издаване на общинска гаранция;
4.
Извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите на община
Костенец, в съответствие с разпоредбите на нормативната уредба, утвърдената
счетоводна политика и указанията на оторизирани институции
Изготвя ведомости за заплатите на персонала на общинската администрация
5.
и дейностите към нея, както и на общинските съветници;
6.
Изготвя всички платежни документи за касовите и безналичиите пnащаввя и
контролира движението на докоментооборота;
7.
Изготвя обобщени счетоводни отчети за ИЗП'ЬЛЯение на бюджета и
осъществява контрол за правилното разходване на средствата съгласно
утвърдения бюджет;
8.
Води отчетност на всички дълrотрайни активи, орrаиизира и контролира
провеждането на годишвиre инвентаризации в община Костенец и
второстепенните разпоредители с бюджет;
9.
Организира съхранението на счетоводната информация и ползването й,
съгласно разпоредбите на нормативната уредба;
1 О.
Подпомага кмета на община Костенец за правилното и законосъобразно
използване на финансовите ресурси и за предотвратяване на разхищения и
злоупотреби с парични средства и стоково материални цеввости;
11.
Съдейства за подготовката на шrаи-сметките и :калкулациите на разходите
при определяне размерите на местните такси и цени на услуги. предоставяни от
община Костенец;
(4)Те:mичееко в материално оевгурt1ваве:
1.
Организира, ИЭП'ЬЛВJIВа и контролира поддръжката и ремонта на сградите,
ползвани от общинската администрация, сградите в :кметствата, :кметс:ките
наместничества и почивните бази на община Костенец;
2.
Осъществява поддържането, експлоатацията и тсшч�ския контрол на
машините, оборудването, съоръженията и системите, намиращи се в сградите,
ползвани от на общинската адм:инистраци.11, сrрадите в кметствата, кметските
наместничества и почивните бази на община Костенец;

3.
Орrавиэира и контролира спазването на нормативните и технически
изисквания за противопожарна защита в сградите ползвани от общивс:ка
администрация;
4.
Организира, ръководи и :контролира ексш10атацията и подцръжIСата на
общинския авто-пар:к и гараж, ВIСЛЮчителио технически прегледи, сервизно
обслужване, застраховане, регистрации и маркировки на автомобилите, както и
надлежната правоспособност на шофьорите и спазването от тяхна страна на
иэис:юuum:ята и ycлo:вmrra за безопасност;
S.
Осигурява общиис:ката администрац:и.я с необходимите консумативи и
матери8ЗП1 за дейностrа й и осигурява нормални условия на труд иа служителите от
общинската администрация;
6.
Осигурява техническата подготовка при провеждането на изборни :кампании
- нацио118ЛНИ и местни;
7.
Прогнозира, организира, осигурява сервизната подцрьж:ка и контролира
подцръжIСата, експлоатацията и ремонта на сградиия фонд, теХВИ11еските
съоръжения, системите и механизмите в административната сграда/ сгради на
община Костенец, както от :А'ЬНШНИ изпъmmтели, така и със собствени сили и
средства;
Организира и :контролира спазването на нормативните актове и
8.
техническите изисквания за безопасност на работната среда;
9.
Подпомага и организира техническото осигуряване на мероприятията,
провеждани 11 залите на община Костенец.
1.
2.

3.
4.
5.

(5) Контрол по изП'ЬJJВевие наредбите ва общввеки еьвет - Коетевец
Организира и осъществява дейности по спазване ва общинските наредби на
Община Костенец;
Подпомага дейността на административните органи по контрол на ИЗП'ЬJIНеиие
на общинските наредби, осигурявайп им становища, които да доведат до издаване
на мотивирани и за:ковосьобразии актове, както и подготвя проепи на
административни актове при неизпълнение на наредбите.
Подпомага процедурите по обявяване, подготовка на предложения, одобряване и
изПЬJП1ение на общинсmте наредби;
Участва в разработването и актуализирането на наредбите
Упражнява контрол по спазване на общинските наредби;

чл.32. (1) Звено по чл.29а от ЗМ� което подпомага работата на Общинс:кия съвет
и на неговите комисии и осъществява организационно-техническо и административно
обслужване на тяхната дейност, :като:
1. Организационно и технически обезпечава дейностrа на Общинския съвет,
като: Подготвя материалите за заседанията на общинският съвет и неговите
:комисии; Изпраща всички приети актове на общинския съвет до кмета на
община Костенец и до областния управител в за:коновия срок; Съхранява
аудио записи от проведените заседания за срок не по- малък от :края на
мандата на общинския съвет; Завежда присъствените книги от заседанията
на общинският съвет и на комисиите;
2. Публикува решенията и протоколите от заседанията на общинския съвет на
интервет страницата на община Костенец;
3. Осигурява деловодното обслужване иа общинския съвет и на неговите
комисии;

Отразява аrrуазmите редакции на актовете и взетите решения на Общинсп
съвет в архив - харrиен и дигитален и О'П'Овар.я за навременното
публикуване на приетите наредби, правилвици, декларации, решенията и
протоколите от заседанията посто.явви и времевви комисии на Общински.я
съвет;
5. Изготвя ежемесечни отчети за дейвостrа на поето.явните и вре:мевв:ите
комисии и следи доку:меитооборота на Общиисп съвет;
6. Оргаиизира съхраняването, обработката и предаването на док.у:мевтооборота
за архивирането :му, поддържа в актуално състо.яв:ие архива на Общиисп.я
съвет;
7. Събmодава спазването на изискванията на Закова за защита на личните
дав:н:и.
(2) Звеното е на пряк.о подчинение на Председателя на Общински.я съвет.
4.

Ра:щелХ

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Чп.33.(1) Специализираната администрация на община Костенец е структурирана в
едва дирекция: двреКЦИJ1 „Уетройетво на тервторвпа, упрамевве ва
еобетвевоетrа, меетвв данъци и такси и хуманитарни дейиоети" с пет отдела отдел „Уетройетво ва тервторИ11Та и опазване ва околната ереда" ,
отдел „ Европейекв: програми, проекти и развитие",
отде.11 „Общвиека еобствевоет" ,
отде.11 „Образование, куnтура, епорт� туриьм и здравеопазване" в
отдел „Меетии давьцв в такси"
чл. 34. (1) ДвреКЦ1111 „Устройство на тервторИJ1та, упраВJiевие ва собствеността,
мествв данъци в такси в хумаввтарвв дейности" се ръководи от дирепор на
диреI(ЦИJI.
(2) Главев инженер на общввата
1.
Подготвя бюджетни и перспективни програми за развитието и
експлоатацията на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и
благоустрояването на територията на община Костенец;
2.
Контролира и отчита дейността по пътното и зимното поддържане на
пъmата мрежа, хоризонталната маркировка и вертикалната св:гв:ализаци.я;
3.
Участва в подготв.явето на задания за проехтиране за обекти на общинската
инфраструктура;
4.
Определя маршрути за движение при извън габарити и автомобили, пренос
на бетон и извозване на строителни отпадъци;
5.
Отговаря за поддържане на регистри и база данни за улично осветление на
община Костенец;
6.
Подготвя проектна до:ку:мевтаци.я за финансиране от фондове, извършва
контрол на инвестициите и качеството;
Упражнява контрол по строителството на общиис:ките обекти;
7.
8.
Изготвя предварителни холичествено-стойвоствв сметки за обекти,
подлежащи за вюпочване в строителната програма на общината;
9.
Разглежда жалби, молби и сигнали :на физичесп и юридически лица,
свързани с общинската инфраструктура и благоустрояването, извършва огледи и
се проИ3Нас.я по т.ях съобразно действащата нормативна уредба;

10.

Участва в подготовката и провеждането на процедури съгласно ЗОП и в
еквпи за управление изпьпневието на проекти, фииаисирави по оперативни
програми за реализация на иифраструктурни проекти;
11.
Осъществява координация и контрол по издаването на строителви :кв:ижа и
документи за елементи на техничесnта инфраструктура в областrа на
енергетиката, еле:ктро:виите съобщени.я и водното строителство, възобновяемите
енергийни иэточиици:, на пътната инфраструктура и благоустрояването на
територията на община Костенец в съответствие с ИЗ11С1ПWПJRТа на Закона за
устройство на територията и подзаконовите нормативни актове;
12.
Участва в Общински експертен съвет по устройство на територията;
13.
Контролира енерrийвите предприятия на територшrrа на община Костенец
да изработват проrиози за развитие на потреблението на еле:ктричесn и
топливна енергия и природен газ, програми и планове за енергоснабдяване,
топлоснабдяване и rазосвабдяване;
14.
Осиrурпа изграждането, експлоатацията, поддържането и развитието на
мрежите и съоръженията за вьнmио осветление на територията на община
Костенец за имоти - общинска собственост.
(3)етарmв експерт геодезиет

1.

Организира дейиоспа по оцифряване на кадастрални и реrулациовии
планове на населените места и осъществява поддържането на създадените вече
цифрови модели в общината, с цел осигуряване на П'ЬJП18.та информация
необходима за устройствено плаиираие на общината;
2.
Организира изработването на плаи на подземния хадастьр на техническата
инфраструктура на територията на община Костенец въз основа на наличната
документация и поддържането му в актуално състояние;
3.
По предписание на Кмета на общината изготвя проекти на подробни
устройствени планове - планове за регулация и техни изменени.я на имоти общинска собственост;
4.
Изработва проекти за изменение на кадастрални планове, карти и регистри
на общински поземлени имоти;
5.
Извършва rеодезич:ески дейности, засягащи общински поземлени имоти
(звсвемане, трасиране и др.) ;
Упражнпа текущ rеодезичен контрол;
6.
Заверява трасировъчни чертежи към подробните устройствени планове и
7.
инвестиционни проекти, извършва rеодезически заснемани.я за общински
обекти;
8.
Извършва въводи във владение на възстановени имоти;
Изготвя задания за проектирав:е на обекти на техническата инфраструктура
9.
и благоустройството;
10.
Провежда процедури по Закона за устройство на територията за имоти общинска собственост, като осигурява необходимата съгласуваност и
координация на подземното с надземното улично строителство, участва в
процедурата по предоставяне на разрешение за изработване на проект за
подробен устройствен плав на част от урбав:изирана територия;
11.
Осигурява изпълнението на специализирани дейности в обласпа на
геодезията и картографи.ята и съwва'J{ето и поддържането на специализираии:
информациовии системи за тях;

Чл.35. Отдел „Уетройетво ва тервторВIIТ8 и опазване ва охмвата ереда" ее
ръководи от вач11.11ввх ва отдел в осъществява фуmщии в следните области:
(1) У етройетво ва тервтор1111Т8:
6.
Провежда общинската пoJill'l'ИICa по устройствено IШ8ВИране на територията;
При спазване на §4, ал. 1, т. 1 от ЗКИР издава скици на недвижими имоти от
7.
наличmrrе кадастралните и регулационвв планове на населените места, планове на
новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ яа територията на общината;
8.
Орrанизира и осъществява дейности по изработването, изменението и
приемането на устройствените планове на територията на Общива Костенец;
9.
Подпомага дейвосnа на адмивистративвите органи по ЗУТ, осиrурnайки им
становища. :които да доведат до издаване яа мотивирани и законосъобразни arroвe,
:както в подготвя проекти на административни arroвe по ЗУТ.
1 О.
Провежда процедури по обявяване, одобрпаие и отразяване в действащите
плав:ове на влезли в сила подробни устройствени Ш18Иове и техни изменения;
11.
Извършва текущо попълване и промени на действащите кадастралв:и,
регулационни планове, пла:нове на новообразуваните имоти и разписните листа и
регистри IСЬМ тях;
12.
Оргаввзира разработването и актуализирането на наредби по прилагаието ца
ЗУТ в съответствие с изискваиията му;
13.
Провежда процедури и упражнява :контрол при изработването ва подробни
устройствени пла:нове;
14.
Участва в изготвянето на преписки за промяна предназначението на земеделски
земи - общинска собственост;
15.
Издава удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно
устройство;
16.
Организира и :координира подготовката и провеждането на процедурите за
отчуждаване на имоти, :които са частна собственост, както и процедури по Закона за
собствеността и ползването в:а земеделски земи;
12.
ПоДГОТВJI докладни до ОбС свързани със съгласуване и одобряване на промени в
устройствените ШiаНове, касаещи общинСIСИ имоти;
1 З.
Провежда процедури по разглеждане и одобряване в:а проехти за изменения на
:кадастралните планове. Съхранява, поддържа и а:ктуализира наличните
:кадастрални планове на населените места при спазване на §4, ал.1 т.2 от ЗКИР до
предаване на :кадастралния план и свързаната с него документация от общинската
администрация в:а Агенцията по :кадастъра при условията на ЗКИР;
14.
Извършва попълване на новоизградени сгради в действащите кадастрални
плав:ове на населените места, съгласно представено геодезичес:ко заснемане;
15.
Провежда процедури, свързани с постъпили помощни планове по чл.13а от
ППЗСПЗЗ и преписки за изменение на плановете в:а новообразуваните имоти по § 4
от ПЗР на ЗКИР;
16.
Организира набирането и поддържането в актуално състояние на
специализирани данни за недвижимите имоти, различни от данните по
кадастралната :карта / надземни и подземни съоръжения � проводи, транспортни
съоръжения, зелеви площи и трайни насаждения, водв:и течения и водни площи,
релеф на земната повърхност и др., с цел създаване и подцържаве на
специализирани :кадастрални :карти;
17.
Организира и участва в заседанията в:а Общински експертен съвет по устройство
на територията, изготвя протоколи и преписи ва решенията на съвета;
18.
Участва в екипи за управление ИЗII'ЬJIИението в:а инфрастру:ктурни проекти,
финансирани по оперативни проrрами;

19.
20.

Оргввизира и подпомага работата на комисията по чл. 21О от ЗУТ;
Извършва проверки и изготвя оповори по :молби, жалби и инвестиционни
намерения, свързани с дейностrа на отдела по въпроси свързани с кадастъра и
регулацията на територията на общината;
21.
Техущи дейности по обслужване на гражданите, във връзка с устни справки по
въпроси на кадастъра и регулацията. заверка на каре от данъчни деЮiарации,
обслужване на вещи лица, ко:мплепуване на преписки за съда, издаване
удостоверения и служебни бележки от компетевтностrа на отдела;
22.
Участва в комисии по приемането на оценки и определянето на размера и
изплащането на обезщетения в изрично предвидените в закона случаи;
23.
Осигурява участие в специализирани комисии на община Костенец и общинския
съвет;
24.
Поддържа определените от ЗУТ регистри на заповедите за изработване и
одобряване на подробни устройствени планове и на измененията им;
25.
Провежда процедури по Закона за устройство на територИJIТа за имоти общинска собственост, като осигурява необходимата съгласуваност и координация
на подземното с надземното улично строителство, участва в процедурата по
предоставяве на разрешение за изработване на проект за .подробен устройствен план
на част от урбавизирана територия;
26.
Координиране и контролиране дейностrа по ИЗП'ЬЛИение на фуmсциите по ЗУТ,
съвместно с главния архитект;
27.
Поддържа архив на одобрените кадастрални планове, подробни устройствени
планове, планове на новообразуваните имоти и техните изменеИИJ1;
28.
Подпомага Службата по геодезия, картография и кадастър - Софийска област
при административното обслужване с кадастрална информация за територии с
одобрена кадастралиа карта и кадастрални регистри при условия, определени със
споразумение, подписано от и:шълиителн:ия директор на Аrевципа по геодезия,
картография и :кадастър и :К:Мета на общината.
(2) КовтрОJJ иа строителството:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Заверява протоколи за откриване иа строителни площадки и определянето на
строителни линии и нива при спазването на действащите нормативни актове за
устройство на територията;
Упражнява строителен контрол по прилагането на подробните устройствени
планове, както и за предотвратяване и недопус:ка:яе на нарушения в строителството
и констатиране нарушенията при изП'ЬJПlение на строителните работи.
Извършва проверки на обекти, като установява готоввостrа им за въвеждане в
експлоатация и подпомага дейиостrа на гл. архитект при издаване иа удостоверения
за въкеждане на строежите в експлоатация;
Заверява заповедни :книги и техвичесп паспорти на строежи;
Отговаря за изГОТВJIВето на отчети, справки и .цр. информация свързана с
дейвостrа на отдела;
Подцър:жа регистри на одобрените и съгласувани инвестиционни проехти,
разрешения за строеж, актове за узаконяване и откази издавани от главния архитект;
заповедни квиrи, технич:ески паспорти, удостоверения за въвеждане в експлоатация
и удостоверения за търпимост, издавани от гл. архитект;
Подпомага гл. архитект по проучване, съгласуване и одобр.яваие на
инвестиционните проехти, и издаване ва разрешения за строеж;

Извършва обявяване на издадените актове ва заинтересованите лица и РДНСК;
Разглежда жалби, молби и сигнали ва физически и юридически лица, извършва
на огледи и се произнася по тях съобразно действащата нормативна уредба;
10.
Координира и :контролира дейността по ИЗП'ЬJПlеиие ва функциите по ЗУТ,
съвместно с главния архитект;
11.
Упражнява контрол по строителството ва общински обеIСТИ съвместно с гпявв:ия
инженер на общината
12.
Изп'ЬJ111ЯВ8. контролни дейности, съгласно чл.223 в 224 от ЗУТ за строежите 4-та,
5-та и 6-та категория по незаконните строежи;
13.
Извършва контрол за състо.яввето на строежите в съответствие с изис:кванията
ва ЗУТ или по премахването им;
14.
Извършва проверки на преместваеми обекти, строежи, строителни площадхи и
въведени в ексШiоатация строежи за установяване на допуснати нарушения на
нормативните актове по устройство на територията и общинските наредби;
15.
Съставя констативни актове за установяване на незаконно строителство,
незаконно монтиране на преместваеми обекти върху общински и частни имоти, или
незаконосъобразно въвеждане на строежи в експлоатация, както и :констативни
актове протоколи за извършени други нарушения ва нормативната уредба по
устройство на територията и общинските наредби rь:м ЗУТ. Съставя актове за
установяване извършването на адмииистративни нарушения;
16.
Участва и извършва действия на контрол и принудително изпьлнение на
издадените от кмета на общив:ата заповеди за премахване на преместваеми обехти,
разположени върху общински терен;
Организира, ръководи:, координира и контролира работата ва :комисията по
17.
чл.196 от ЗУТ и ВСИ11КВ произтичащи дейности;
18.
Разглежда постъпили заявления и осъществява административно и техническо
обслужване. на физически и юридически лица и изготвя оповори ва запитвания на
rраждави, фирми;
19.
Участва в приемателни комисии, яазвачеви от ДиреIСЦИJIТа за национален
строителен :контрол (дНСК) и РДНСК и в :комисии, свързани с дейноС'IТа ва
общината;
20.
Организира разработването и а:ктуализираието на наредби по прилагането ва
ЗУТ в съответствие с изис:кванията му
8.
9.

(3) Опазване на околната ереда в оеьщеетв•ване на контрол:

Осъществява контрол върху опазването и възстановяването на елементите
на околната среда ва територията на община Костенец, чрез ИЗГОТ1U1Ие стратегии,
планове и програми за устойчиво развитие, подобряване, опазване и подцържаие
на околната среда;
Осъществяване дейности по изграждане и подцръжка на зелената система,
2.
съобразно действащите Ш18НОве и упражиява редовен контрол по опазване
чистотата и зелевите площи, стопанисването на зелените площи от rраждави,
физически и юридически лица
Организира и контролира чистотата, подцържането, опазването и
3.
разширяването ва селищните зелени системи в населените места и
крайсел:и11tвиrе територии, както и опазването на биологичното разнообразие, ва
лаидmафта и на природното и :в::узпурното наследство в тях;
Организира съставянето и актуализирането на публичен регистър на
4.
озеленените Шiощи, на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с
историческо значение в община Костенец съгласно ЗУТ;
1.

5.

Рысоводи система за управление на отпадъците, :контролира дейностите по
сметопочистване и сметоизвозване, в това число за екологосъобраэното
управление на отпадъците на територията на община Костенец;;
6.
Съдейства за изпълв:евието яа мерките за проф� ограничаване и
m1квидиране на болестите по животните и другите мерки по Захова за
ветеринарно:медиция�ката дейност и съответните подэаконови нормативни
актове;
7.
Осъществява дейности по опазване на биологичното разнообразие, като
интегрира опазването на биологичното разнообразие и устойчивото управление
на биолu1 ичвиrе ресурси във всИЧIСИ общински и региоиалии планове, проехти,
програми, пс,зш1ик.и и стратегии;
Разработва и внедрява планове за управление на защитени зони и планове за
8.
действие за приоритетни растителн::и и животински видове на територията на
община Костенец;
9.
Организира отраслови системи за мовиторинr на състоянието на
биолоrичвото разнообразие и на защитените зони и създава бази от данни и
географски ииформациовви системи за харuтеристиките им;
10.
КоитроJПIР8 дейността на собствениците или ползва.телите на земи, горски
територии и водни площи, ВЮIЮчеии в Националната е:колоrичва мрежа и
разработва и предлага за одобрение от общинския съвет програмите по ал. 1, т. 1
и 2 Захов 3а водите;
11.
КонтроЗП1р8 изграждането, поддържането и правилната експлоатация на
кавализационвите мрежи и съоръжения.та за пречистване на битови отпадъчни
води; изграждането, поддържането и ехсш�оатацията на водностопанските
системи по чл. 19, т. 4 Закова за водите; изграждането и регистрацията на
:кладенците за индивидуално водовземане от подземните води на територията на·
об1ЦИВа Костенец;
12.
Орrавизира почистването на речните легла в грьв:ици:1� на урбанизираиа
територия и ВЮIЮчват почистените участъци в програмата за стопанисване на
община Костенец;
13.
Разработва и внася за приемане от общинския съвет общински Д'ЬЛГОСрочви
и краткосрочни програми за насърчаване използването на енергията от
възобновяеми източници и биогорива в съответствие с Закона за eнeprmrra от
възобновяеми;
14.
СЪ3Д8ВВ административните процедури относно малки децентрализирани
инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници и 3а
производство на биогаз от селс:костопавски материали - твърди и течни торове,
кахто и на други отпадъци: от животински и органичен произход;
15.
Организира ИЗП'ЬJПlението на програмата и Ш18В8 по чл.40, ал. З от Закон за
защита на :животните и ежегодно до 1 март внасят отчет за ИЗПЫIВението на
програмата до изпълв:ителиия директор на Б'Ь.IП'арската агенция по безопасност
нахраните;
16.
Съдейства за :изгражда:ве на за безстопанствени животни и оповаря за
дейността им, както и осъществява :контрол за изоставяне на животни на
територията на община Костенец; за идентификация и регистрация на кучета; за
спазване изискванията за защита на животните в приютите на територИJIТа на

съответната община Костенец; върху кучетата и местата по чл. 47, ал. 3 Захов за
защита на животните;
17.
Отговаря за разработване на стратегическите карти за шум, както и план за
действие за агломерациите и упражнява контрол за спазване изисIСВанията на
Захоя за защита от шума в околната среда в тихите зони и урбанизираните
територии;
18.
Координира регулирането на движението на автомобИЛВИJ1 транспорт в
населените места с оглед намаляване на шумовите нива до допусТИМJl'rе норми и
осъществява контрол и дейностите, свързани с ограяичаване на шумовите нива в
околната среда;
19.
Спира дейности и строителство в предоставени за ползване гори, земи и
водни площи в защитени територии - общинска собственост, извършвани в
нарушение на утвърдените планове за управление и устройствени и технически
планове и проекти по реда на Захова за защитените територии;
20.
Внедрява и подцържа Географски информациоиви системи, в съответствие с
изисквани� на Закона за биологичното разнообразие;
Разработва и контролира заедно с другите органи планове за mпсвидираие на
21.
последствията от аварийни и залпови замърсявавия на територията на община
Костенец; оргаяизират управлението на оmадъци на територията на община
Костенец;
22.
Контролира изграждането, подцържаието и правилната експлоатация на
пречиствателиите станции за оmадъчни води в урбанизираните територии;
23.
Оповестява публич::во лицата, отговорни за подцържаието на чистотата на
улиците, тротоарите и други места за обществено ползване иа територията на
населените места, и контролират изпълнението на техните задължения;
24.
Организира дейностrа на създадени с решение на общинския съвет
екоинспекции, вюпочително иа обществени иа-чала, които имат право да съставят
актове за установяване Ш1 админитративни нарушения;
25.
Разработва програми за опазване иа околната среда, както и ежегодно внася
в общинския съвет отчет за ИЗПЪJIВението на програмата за околна среда, а при
необходимост - и предложения за нейното допълване и актуализиране;
26.
Разработва и ИЗП'ЬJIВЯВ8 програма за управление на отпадъците и утвърждава
Плановете за управление на строителни отпадъци, когато не са одобрени по реда
на чл. 156 б, ал. 6 от Захова за устройство на територията;
27.
Оповаря за осигуряването на съдове за събиране на битовите оmадъци контейнери, кофи и други; събирането на битовите отпадъци и транспортирането
им до депата или други в:в:сталации и съоръжения за оползотворяването и/ИJП1
обезвреждането им; почистването на уJшчвиrе платна, . площадите, алеите,
парковите и другите територии от населените места, предназначени за
обществено ползване; избора на плnщадкв, изграждане, експлоатация, закриване
и мониторв:в:г на депата за битови отпадъци или на други инсталации или
съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждане на битови отпадъци;
Контролира събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителяи
· 28.
отпадъци от ремоитна дейност, образувани от домакинствата иа територията на
съответната общв:в:а Костенец, urro и разделното събиране на битови отпадъци
иа територията на община Костенец най-малко за следните отпадъчни материали:
хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло;

29.

Орrаиизира дейностите по разделно събиране на масово разпространени
отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на
масово разпространени О'П18ДЪЦИ, в т.ч. определя местата за разполагане на
необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за
предаване на масово разпространени оmадъци;
30.
Отговаря за изП'ЬЛНението на pemeвшrra по чл. 26, ал. 1 Закон за управление
на отпадъците на общото събрание на регионалните сдружения по чл. 24, ал. 1 и
съдейства за сьздамве на центрове за повторна употреба, поправка и подготовка
за повторна употреба;
31.
Организира разделно събиране на опасните битови оmадъци извън обхвата
на наредбите по чл. 13, ал. 1 Закон за управление на отпадъците и предаването
им за оползотворя:ван:е и/или обезвреждане;
32.
Отговаря за разделното събиране и съхрав.яването на битови биоразградими
отпад'ЬЦИ, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на
системата за разделно събиране на оmадъците и предаването им за компостираве
или анаеробно разграждане;
33.
Отговаря за осигуряването на ШIОщадки за безвъзмездно предаване на
разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. е,црогабаритни отпадъци,
опасни отпадъци и друrи във всички населени места с население, по-голямо от 1 О
000 жители на територията на община Костенец, и при необходимост в друrи
населени места;
34.
Осигуряване информация ва обществеността по т. 1 - 12, 14 и 15 от Закон за
управление на отпадъците чрез интернет страницата на съответната община
Костенец, както и по друг подходящ начин;
35.
Подцържа регистьр на Шiflщадките за предаване на отпадъци от пластмаси,
стьЮiо, хартия и картон на територията на съответната община Костенец;
36.
Орrанизира и контролира дейностите, свързани с образуване, събиране,
включително разделното, сьхран.яваие, транспортиране, третиране на битови и
строителни отпадъци;
37.
Организира и контролира закриването, ре:култивацията ва терените и
последващи.я мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци на
територията ва съответната община Костенец;
38.
Изготвя проrрама за намаляване нивата на замърсителите и за достиrаие на
утвърдените норми по чл. 79 от Закона за опазване на 0I<ОJП1Вта среда;
39.
Разработва оперативен плав за действие за ограничаване на уврежданията
върху здравето на населението;
40.
Извършва непосредственият контрол върху състоянието и експлоатацията на
обектите с източници на емисии в атмосферния въздух върху работата на
пречиствателвите съоръжения и върху емисиите от отделиите източници.
1.

(4) Селско етопавс:тво

Създава поето.явно действащи епизоотични комисии за прилагане на
мерките по здравеопазване на :животните.
2.
Съдейства за изпълнението на мерките за профилактика, огравичвваве и
ликвидиране на болестите по животните;
3.
Отговаря за районирането на пасищата и водопоите в зависимост от
епизоотичвата обстановка, а при необходимост - забраняват използването им;

Предприема мерки за недопускане използване на общинс:ки пасища и места
за водопой от животни, които не са идеитифв:цирани и на хоито не са извършени
мерхите по програмата за профилактика, надзор, :контрол и лиюmди:рав:е на
болести по животните и зооиози;
Предприема мерки за иедопускаие на свободно движение на животни по
5.
удициn:: на населените места и определп маршрута на движение на животните
от сборни стада по улиците на населените места;
6.
Орrавизира контрола за спазване изискванията на Закона за
ветерииарномедицииската дейност
7.
Издава и събтодава спазването на забрава по чл. 124 от Захова за горите за
горсхите територии, в които е забравена пашата на селс:в::остопавски животни;
8.
Оrогваря за опазването защитените видове животни и растения и следи за
спазването на режимите на защитените територии и защитените зони;
Управлява дейностите по опазване и устойчиво ползване на лечебните
9.
растения;
1О.
Орrавизира изпълнението на дейностите по отношение на лечебните
растения, вюпочеии в общинската програма за опазване на охолната среда;
11.
Организира, ръководи и контролира опазването на селскостопанското
имущество и полската охрана на територията на община Костенец;
12.
Оповаря за унищожаване посевите, съответно насажденията, които са
засети, съответно засадени, с растения - опрашители или преиосители на вируси,
по реда на захонаj
13.
Осъществява политиката разработва програми по опазване, устойчиво
ползваве и възстановяване на почвите на местно ниво и осъществява контрол;
14.
Води регистър на пчелините, вюпочително пчелните семейства.

4.

Чл. 36. Оrдел „Европейски програми, проекти в развитие" ее ръководи от
вач1U11111к отдел в извършва следните функции:
(1) Региова.11&0 развитие в проекти:
Дава предложения за кандидатстваие с проекти чрез различните финавсови
1.
инструменти, вюпоч:ителво оперативните и донорс:ки програми;
2.
Организира в :координира подготовката на проекти за фивавсираве от
оперативните програми, програмите за 'IрВНСrраничво и тран:снационално
сътрудничество на ЕС, и от други европейс:в::и, национални и международни
програми и проекти в сътрудничество с останалите отдели и дирекции в
общината и звената на общинска издръжка.
Ивю�ннра създаването на работни групи за подготовка на проекти
3.
кандидатстващи за европейско фивансираве и участва в тях, като координира
дейвостrа им и оказва методическа помощ, във връзка с изисквавият11 на
съответната програма.
Координира и участва в изПЪJП1еиието на получили финансиране проекти,
4.
като методичесхи подпомага е:кипите за ИЗПЬJП1ение на проектите.
Изготвя доlСЛ8ДИ за напредъка на проектите, ИЗПЪJIНЯВави или координирани
5.
от отдела, за нуждите на ръководството на общината и съответните европейски
и национални органи и вабJПQдаващи институции.
Проучва възможностите за финансиране от оперативни, общностии и други
6.
европейски програми и изготвя предложения за кандидатстване пред
ръководството на община Костенец.
Подготвя информация и презентации за участие в международни форуми,
7.
във връзка с възможностите й з11 :в::авдицатстваве за финаисираве.
8.
Подготвя и поддържа база давии за иЭПЪЛ11ЯВаиите проекти от страна на

община Костенец, независимо от източнпа на финансирането им
Организира срещи, семинари, кръrли маси и пресконференции, на
международно и вациоНЗJП10 ниво, свързани с изпьлнението на проектите.
1О.
Оргаииэира дейностrа по електронно подаване на проектни предложеНИJI чрез
Информационната система за управление и наб.mодение на средствата от ЕС в България
2020 (ИСУН 2020).

9.

Чл. 37. Отдеп „Общввека еобетвевоет" ее ръководи от вач8.JIВИК отдеJJ в
оеъщеетвJ1Ва функции в медиите обJJаетв:
(1) ОбIЦВВека еобетвевоет:
1.
Провежда процедури по придобиване на имоти
а.
Идеитифиuция на недвижими имоти и съставяне на актове за общинска
собственост;
Ь.
ИдеитифИIСаЦИЯ на безстопанствени имоти и съставяне ва актове за
общинска собственост;
с.
Провежда процедури по придобиване в собственост ва имоти - държавна
собственост или право на управление в полза на Община Костенец върху имоти
- държавна собственост;
d.
Провежда процедури за придобиване на имоти,чрез правна сделка или по
давност;
Провеждане ва процедура по замяна на имот - частна общинска собственост
е.
с имот - собственост на физически и/или юридически лица;
f.
Провеждане на процедура по обезщетение срещу учредено право на строеж
или на друго ограничено вещно право върху имот - общинска собственост;
2.
Провежда процедури за отписване от актовите хвиги за общинска
собственост на имоти - общинска собственост;
3.
Издава удостоверения и други необходими документи ва граждани във
връзка със Закона за собствеността, Зав:она за общинската собственост и
Гряжда:вски процесуален кодекс
а.
Провежда процедури по проучване, с цел издаване на удостоверения, за
наличие или липса на претенции за в"ЬЗстаноВJ1ВЯНе ва собствеността върху
недвижими имоти;
Ь.
Провежда процедури по проучване, с цел издава'lе на удостоверения, за
наличие или mmca на актове за общинска собственост и удостоверение, че
имотът е отписан от актовите ЮDП'И за имотите - общинска собственост;
4.
Провежда процедури по проучване относно собствеността на имоти и
предоставя заверени копия от документи;
Съставя актове за общинска собственост;
S.
Организира съставянето и поддържането на регистрите по ЗОС;
6.
Съставя и предоставя ва общински съвет ежегодната годишна проrрама за
7.
управление и разпореждане с имотите - общинска собственост;
8.
Съставя и предоставя на общинския съвет отчети за състоянието на
общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и
категории обекти, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2 Захова за
общинската собственост (ЗОС);
9.
Изготвя и предоставя на общински съвет стратегия за управление на
общинската собственост за срока на :мандата :м:у;
1 О.
Изготвя заповеди за отдаване под ваем на общинсп имоти, договори и
анекси къ:м: тях;

11.

Организира провеждането на търгове и в:опурси и подготвя сIСJIЮчване ва
сдеmси и скmочва сделки за упрввление и разпореждане с общивски имоти;
12.
Провеждане на процедури за разпореждане с имоти - общинска
собственост;
а.
Обработва и доЮiаДВа преписките за учредяване право на ограничени вещни
права и право на ползване върху общински имоти и изготвя заповедите и
договорите, свързани с тях;
Ь.
Обработва и докладва преписки за продажба на имоти - общинска
собственост, извършва процедурата по продажба на имоти - общинска
собственост и изготвя заповеди и договори свързани с проведената процедура.
с.
Обработва и докладва преписки за прекратяване на съсобственост между
община Костенец и фиэичесIСИ и/или юридически лица и изготвя заповеди и
договори, свързани с процедурата по прекратяване ва съсобственост;
d.
Обработва и доЮiаДВа преписки за эамява на имоти - общинска собственост;
е.
Обработва и доЮiаДВа преписки за извършване на сделки по Закона за
устройство на територията и изготвя заповеди и договори, свързани с тези
преписки. Извършва организацията по учредяване право на прокарване на
отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и
право на премивяване на физически и юридически лица през имоти - общинска
собственост;
13.
Реализира вастаияван:ето на граждани в свободвu жилищен фонд и
уреждане на :жилищните въпроси на граждани с многоrодишни :жилищно
спестовни влогове, съобразно действащото законодателство за въэмеэдво
учредяване;
14.
Осигурява административното обслужване на граждани и юридически лица
в сферата на дейност чрез служители от дирекцията в звеното за
административно обслужване;
15.
Сюпочване на сделки по упрввление и разпореждане с общински .жилища по
реда ваЗОС;
1 б.
Регистриране на етажната собственост и подпомагане дейноспа на
представителите на етажна собственост по прилагане наЗакова за упрввлевие на
етажната собственост;
17.
Подаване на справки до мив:истьра на региов:алното развитие и
благоустройството, съгласноЗакова за управление на етажната собственост;
Организира необходимите дейсТВИJI и подготвя приватизационвите
процедури по Закова за приватизация и следприватизациовен контрол и по
подэаконовите нормативни актове към него, в това число и издава
удостоверения за изШiатев приватизиран имот, хакто и осъществява
следприватиэациовния :контрол по сюпочени договори;
19.
Организира необходимите действия и подготвя процедурите по Закова за
:концесиите;
Изrотвя и доЮiаДВа плав за действие за общинските :концесии;
а.
Ь.
Публикува в Националния в:овцесионев регистьр плана за действие за
общинските концесии;
Участва в комисии за извършване на подготвителните действия за
с.
предоставяне на общинска концесия;
d.
В резуJПат на подготвителните дейсТВИJI изготвя проект на обосновка,
относно законосъобразността и целесъобразността на концесията, касаеща
18.

имоти - общинска собственост, проект :на обявление за откриване на процедура
за :концесия за имоти - общинска собственост и проект :на документация за
:концесия;
е.

Подготвя данни и документи, изис.кващи се по Закова за :концесиите,
свързани с :ко1Щесия :на имоти - общивска собственост;

f.

Осъществява правомощията на :ко1Щедеят за общинските :концесии;

g.
h.

Осъществпа след:концесионен контрол по скmочеии договори;

i.
20.

Изготвя и ВНасJI за одобрение в общинския съвет годипmи отчети относно
изпълнението на вюпочеиите в плана за действие за общивските :концесии
проекти и на сюпочените от него концесиоиви договори;
Публикува в Нациоиалния концесионен регистьр всички изискващи се
данни, съгласно Закона за :концесиите

Осиrурява достъп до имоти по административен ред, когато е предвидено
със закон.
21.
Обработва ис:каиия за разполагане :на рекламно-информационни елементи на
територията на Община Костенец, а при необходимост извършва огледи на
място;
22.
Извършва :контрол по разполагане на преместваемите обекти и реЮ18МВоив:формациоивите елементи в t,"Ьответствие с нормативните разпоредби както и
периодични огледи на преместваемите обекти и :на реклам:яо-ивформационните
съоръжения за договорените площи, :както и rодвостrа на рекламяо
информационви:те съоръженията;
23.
Изготвя ежемесечни справки за дължимите :наеми и rи представя в отдел
,,финансово счетоводни дейности";
24. Изработване :на уведомления за дължими наеми на лица с просрочени
задължения. Справка по ИЗПЫIЯението на писмата и постигнатия резутат.
25. Комплектова преписки за издаване на разрешителни за тротоарно право.
Поддържа регистъра на издадените разрешителви.
26. Събира и систематизира, класира, обработва и съхранява досиета :на постъпили
искания от Общинска служба земеделие, за предоставяне :на земи от Общинсш
поземлен фонд по реда :на §27, ал.1, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ;
27.
Орrавизира и регулира дейностrа по стопанисването и използването на
общинските земи ;
Извършва проверки относно управлението и ползването на земеделсп земи
28.
- общинска собственост по пред:наз:начеиие
29.
Извършва необходимите действия по стопанисване и управление на
общинската собственост, :както и изземват имоти от лицата, които ги ползват
без правно основание по реда иа чл. 34 от Закона за собственостrа и ползването
ва земеделските земи;
30.
Изготвя предложения за утвьрждава1tе на площадка или трасе за
прое:пира:не и за промяна на предвазначевиеrо на земеделска земи за общински
нужди;
31.
Разглежда исIСаВИJ1 за вюпочввне на земеделски земи в rриви1,нre :на
урбаиизираните територии или за създаване на нови урбаиизирави територии и
за промяна :на предназначението;
32.
Разглежда и извършва всички необходими действия по преписки за издаване
на разрешително за водовзема:не, изменение на разрешително за водовземаяе

или продължаване срока на разрешително за водовэе:мане от минер&JП1а вода изхлючителна държавна собственост, предоставена безвъзмездно за управление
и ползване от община Костенец.
33.
Извършва контрол относно ИЗП'ЬJlllение на условията по издадени
разрешителни за водовэе:маве или продължаване срока на разрешително за
водовземане от минерална вода - изюпочителна държавна собственост,
предоставена безвъзмездно за управление и ползване от община Костенец.
ЧJJ. 38. Оrдел „Обраэовавве, купура, спорт, туризъм в здравеопазване" ее
ръководи от вачаJD1Вк отдел в оеъщеетв•ва фувкцвв в епедввте области:
(1). Култура:
1.
Подготвя и организира. изпьлв:ението на общинската културна програма и на
:международните, национални и местни конхурси, фестивали и други прояви,
вКJПОчеви в него;
2.
Изготвя годишен :културен календар;
3.
Участва във формирането и реализирането на държавната и общинска
политика в областта на културата и духовното развитие, като иэпьлвява
фующиите, предвидени в Закова за местното самоуправление и местната
адм1П:1Истрация, Закона за закрила и развитие на :кулrурата и други специални
закони. Провежда форми и инициативи за разширяване обществената основа на
развитие на културните процеси;
4.
Поддържа и постоJ1НВо актуализира информационна база данви за
състоянието на всички културни институти и организации на територията на
Община Костенец;
5.
Подпомаrа и координира дейността на културните институrи и на
гражданите по създаването, разпространението и опазването на :културните
ценности, съхранението на паметниците на :кулrурата, традициите и обичаите;
6.
Осъществява финансирането на дейността на :културните звена и институти,
плючени rьм общинския бюджет и такива на смесено финансиране с
Министерство на :културата;
7.
Съдейства за развитието на междунароДНИJ1 :културен обмен;
Подготвя rодвmвата програма за развитие на читалищната дейност в
8.
община Костенец и контролира нейното изnъл:вение;
9.
Предприема мерки за опазване на културно-историческото наследство
съвместно с Министерството на :културата;
1О.
Координира и разработва проекти и програми и предложения до Общински
съвет, договори, анекси и др. и участва в работата на поето.явните комисии и
ИЗII'ЬJПIЯВВНе решенията на Общински съвет;
11.
Осъществяване :местната политика на поддържане на търпимост и уважение
:между различните вероизповедания;
12.
Дава е:кспертви заключения и становища в случаите, предвидени в Закона за
вероизповеданиnа.
13.
Води регистър на Местните поделев:ия на вероизповеданията и уведомяват
за вписванията ДИрекция "Вероизповедания" на МивистерсКШI съвет;
Оргаиизират опзаването на военните паметници;
14.
Създава обществено-е:кспqnииrt; съвети и :комисии по Закон за закрила и
15.
развитие на културата /ЗЗРК/ :като :консултативни орrани за определен срок ;
1б.
Орrанизира и :координира осъществяването на политиката по опазване на
:културното наследство на територшrrа на община Костенец, :като оказва

съдействие при извършвавето на дейности по издирване, изучаване, опазване и
популяризиране на :културните ценности съобразно правомощията си, както и
извършват други дейности, определени в Захов за :културното наследство ;
17.
Създава обществен съвет за закрила на :културното наследство пто
съвещателен орган към община Костенец;
18.
ИзП'ЬJПIЯВа право:мощmrrа на :ковцедент при възлагане на :концесии за
недвижими :културни ценности - общинска собственост;
19.
Рысоводи в ад:министративио-организациовно отношение :музеите на
териrорията на община Костенец се ръководят независимо от вида на
организацията и формата на собственост по реда на чл. 31 от Захов за
:културното наследство;
20.
Предприема незабавни действия по обезопасяване на :културното наследство
по :местонахождението на 11едвюrm:мата :културна цеивост;
21.
Назначава комисия по реда на чл. 73 от Закон за :културното наследство ;
22.
Извършва
необходимите прое:ктви,
укрепителни, консервационвореставрациовви и ремовтви дейности или реконструкция по автентични давви
на недвижимата :културна ценност по реда на чл. 76 от Закон за :културното
наследство.
(2) Образование:
1. Разработва общивсхи стратегии за развитие на образованието и реализира
проrра:ми, свързани с постигането на цemrre на националната и общивспта
образователна полити:ка и изищrвания;
2.
Формира, анализира и провежда позш1ики, обезпечаващи образователните
процеси в системата на средното образование, детски rрадини и обслужващи
звена и прави предложения за оптв:мизирав:ето й;
3.
Гарантира равен достъп до пчествен и ефективен образователен процес и
достъпна архитектурна среда;
4.
Осъществява :мониторив:г на общивспта образователна система с цел
оптимизиране училищната :мрежа, осигуряване на социалните фув:кции на
учебните и детски заведения - вюпочващо образование на деца със специални
образователни потребности и образователна ив:теграция на деца и ученици от
различни етнически rрупи и в нераввостойв:о социалво положение;
Организира, координира и :контроm1ра обхвата на децата в подготвителните
S.
rрупи в детските rрадиви и училища и задължителното обучение до 16-rодиmна
възраст в общинските училища;
6.
Координира и :контролира дейността на общинските детски заведения,
взаимодейства с частните детс:ки заведения и училища в сферата на
:компетенциите си, предвидени от За:кона за предучил11ЩВото и училищното
образование и други нормативни а:ктове;
7.
Проmозира, планира и обезпечава подготовката на управленски кадри за
общинската предуч:илищна система;
8.
Участва в работата на експертни комисии, обществени съвети на детски
rрадини и училища, постоянни :комисии към Общински съвет, както и други,
предвидени от За:кона за предуч:илищв:ото и училищното образование и други
нормативни а:ктове;
9.
Организира и контролира дейностите, свързани с финансирането на
детските rради:ни, училищата и обслужващите звена чрез прилагане на
делегирани бюджети и изпълнението на общинспта проrра:ма за подкрепа за
личностно развитие на децата и ученици-rе .в системата на предуч:илищното и
училищното образование и реализирането на Мt;С"1ви1-е политики:;

10.

Участва в дейяостrа на Местната :комисия за борба с противообществените
прояви на мвлолетни и в:епьлнолетни;
11.
Организира и :координира дейностите на община Костенец по етническите и
демографс:ките въпроси.
12.
Определя услоВИJlТа и организацията на дейностите в предучилищното
образование в общив:с:в:ите детс:ки градини;
13.
Определя условията за функциониране и развитие на общинс:ките центрове
за подкрепа за личностно развитие;
14.
Разпределя финансирането в:а делегираните от държавата дейности и в:а
местните дейности по образование;
15.
Определя усло:вшrrа за целодневната организация на учебни.я ден;
Предприема мерки за сигурвостrа на децата и уqсн:и:циrе в детските
16.
градини, училищата и центровете за под:крепа на личностно развитие;
17.
Организира здравното обслужване на децата и учениците в детс:ките градини
и училищата;
Определя условията за детско и учевичес:ко хранене, отдих и спорт;
18.
Организира безплатен транспорт на децата и учениците при условията на
19.
този закон;
20.
Води реrистьр на общинските детски rрадиви и центрове за подкрепа за
личностно развитие, в :който служебно се вписват общив:с:ките детс:ки градини и
центрове за подкрепа за личностно развитие.
(3) Спорт и МRадеакв дейвоети:
Разработва и реализира Общивс:в:а стратегия за развитие на спорта;
1.
Осъществява :координация, синхров и оперативно взаимодействие между
2.
община Костенец, държавните и обществени институции и специализираните
спортни организации;
З.
Насърчава и подпомага участието на спортни оргавизации в
специализираните програми на Европейския съюз;
4.
Подпомага и координира дейностrа на спортните :клубове и дружества и
туристичес:ките дружества за подобр.явав:е на здравното и физич:ес:ко развитие на
rраждав:в,-е и постигане на висо:ки спортни резултати;
5.
Участва в областен съвет :към областна администрация за развитие на
спорта;
6.
Координира дейностите между спорrв:ите :клубове и частния се:ктор за подобро развитие на масовия спорт;
Следва полити:в:ата на Министерството на младежта и спорта; разработва и
7.
реализира общинска стратегия за младежка полити:ка;
Изготвя годишен спорrен календар.
8.
Проучва и диаrвостицира състоянието на потребностите, интересите и
9.
проблемите на младежта;
1 О.
Инициира, стимулира и подпомаrа младеж:ките партньорства на всички
равнища, в. т. ч. и с орrаиите на местната власт;
11.
Създава условия за а:ктивна творческа и спортна дейност, чрез доразвиване и
създаване на нови младежки пространства;
Насърчава и подпомага младежите със специални потребности;
12.
13.
Осъществява ковтахти с различни орrав:изаци:и и институции на
международно, нациоиално, регионално, местно равнище, имащи отношение
хьм работата с младежта;

14.

Организира масови младежки прояви с комплексен социализиращ eфerr младежки изложения, фестивали, форуми, спортни състезания, международен
обмен идр.;
15.
Участва в работата на обществени, експертни: и консуJПативни съвети и
16.

:комисии.

Осигурява специализирана заIСрила на деца на обществени места,
предприема мерки за осигуряване·беэопасностrа на децата в структурите и
звената на територията на община Костенец;
17.
Подпомага и :насърчава сътрудничеството с 1})8ЖДВНСките организации на
местно ниво с цел активното им участие в процеса на формулиране, изПЪJП1ение
и моииторинг на поJ111ТИКВта по закрила на детето.

(4) Здравеопазване:
1.
Координира провеждането на здравната поmmпса на територията на Община
Костенец;
2.
Координира и контролира дейиостrа на общинските тьрговски дружества лечебни заведения;
3.
Участва в :комисии по процедури по Закона за обществени поръчки,
провеждани в Община Костенец в областrа на здравеопазването;
4.
Изготвя предложения до Общивс:ки съвет, свързани с дейности на Общива
Костенец в сферата на здравеопазването;
5.
Координира и :контролира дейностrа на Детските ясли, Детска млечна кухия,
Здравните кабинети към детс:ките градини и училищата, здравните медиатори,
вюпочителво и процесите по опазване и разширяване на материално
техническата база;
б.
О�товар.я за обезпечаване на ръководния персонал на детските ясли дирепорите;
7.
Оказва методична помощ и :контролира дейността по дезинфекция,
дезинсекция и дератизация на територията на Община Костенец;
8.
Организира и координира дейността по издаване на разрешителни за
експлоатация на басейни на територията на Община Костенец, участва в
междуведомствена :комисия по контрол на дейиостrа на басейни и плажове;
9.
Осъществява партньорски взаимоотношения със специализираните звена на
държавните институции, териториални структури на местно ниво при
провеждане на здравната политика на Община Костенец.
1 О.
Контролира
начина
на
усвояване,
финансовата
отчетност
и
целесъобразността
на
разходите
във
функционално
направление
здравеопазване;
11.
Изготвя периодични отчети, анализи, информации и справки, свързани с
дейностrа на общинското здравеопазване;
Координира и разработва проекти;
1.
2.
Изготвя предложение за балнеологичната оценка по отношение на
управляваните/ стопанисвани минералните води от съответното находище на
минерална вода., :към което изготвя резюме за конкретните хидрогеолож:ки
условия и експлоатационни характеристики на водовземвото съорьжев:ие в
съответствие с иэискваншrrа на Закона за здравето
3.
Създава 'Jfеобходимите условия за изПЪJП1евие на противоепидемичви мер:ки.
Изготвя програми за ограничаване на 1ЮТЮнопуmевето, злоупотребата с
4.
алкохол и недопускане употребата на нара:01ични sещества;

5.
6.
7.
8.

Съэдава, преобразува и закрива Общинските детсп ясли и общинските
детски кухни след решение на общинския съвет и съгласие на директора на
съответната регионална здравна инспекция;
Изразява информирано съгласие за лечението на лице, което не е способно
при събmодаване на изисв:вавията на Закона за здравето;
Осигурява представители в Реrиояалвите съвети по условия на труд;
Участва в общински съвети по каркаrичшrrе вещества и превантивни
информационни центрове към пх в общините, :които са адмивистративви
центрове на области.

(S) ТЬрrовии, икономика и ,ащвта ва потребитетrrе:
1.

Набира и обработва информация и изготвя анализи проrнози и предпожения
за решения по проблеми на различни аспекти от дейвостrа на общинсв:ата и
градсв:ата стопаисn и социална инфраструктура ;
2.
Подrотвя предложения до Общински съвет, становища и доl(Л8ДИ, в:асаещи
дейностrа общинс:ките ,цружества, предприятия и дружествата с общинско
участие;
З.
Изrотвя договорите за възлагане управлението на капиталовите търговски
држества с общинско участие;
4.
Участва в комисии при извършване на проверки по отношение фииансовои:коно:мичес:кото състояние на дружествата;
5.
Участва при подготвяне на становища, до:клади и предлага решения по
материали и проблеми, свързани с икономическото развитие на Община
Костенец;
6.
Обработва постъпили заявления и документи, свързани с развитието на
търrовсв:ата дейност на територията на община Костенец;
7.
Води публичен регистър на общинските дружества с общинско участие в
IСаПитала, за общинските предприятия, за юридическите лица с в:естопансn цел
и за гражданските дружества, в които участва община Костенец;
8.
Компле:ктова дела на общинските търговски дружества, на търговските
дружества, в :които община Костенец е акционер или съдружник и на
общинските предприятия;
9.
Упражнява контрол върху търговските обекти и туристическите обекти по
чл. 3, ал. 2 or Закона за туризма за предварително уредените права за публично
ИЗП'ЬJIВевие на живо или чрез запис на произведения, на записани ИЗII'ЬЛНения,
на звукозаписи, на записи на филм или на друго аудио-визуално произведение
или на части от тях;
1 О.
Разработва и изпълнява. Д'ЬJП'ОС})ОЧНИ и средиосрочни програми за
насърчаване на малхите и средните предприятия на територията на съответната
община Костенец;
11.
Удостоверява обстоятелството, че заявителят извършва производствената си
дейност в определеното географско място в производството по регистрация на
географско означение.
12.
Изпълнява фуикципа на звено за защита на потребителите, чрез което се
осъществява контрол по реда на Закова за защита на потребителите, nто
съдейства за разрешаване на :възв:икв:али спорове между потребители и търговци
във връзв:а с гаранционната отговорност, правото на рекламация на сто:ки и
услуги;
13.
Предоставя на Комисията за защита на потребителите информация за опасни
сто ки;

14.

Консузrrира граждавите за повишаване на потребителската им култура и
информираност;
15.
Сезира :компетевтните органи при установяване нарушения на други
нормативни ахтове, засягащи правата и интересите на потребителите;
16.
Изготвя годишен доклад за оценка на удовлетворевостrа на потребителите.
(6) Туризъм:
1.
Разработва програма за развитие на туризма ва територипа на община
Костенец и отчета за нейното изпьлвевие;
2.
Създава и ръководи :ковсупативния съвет;
Създава Общинска е:ксперrна комисия по категоризация на туристически
3.
обекти (ОЕККТО), организира и подпомага работата на комисипа
4.
Определя категорията на туристически: обе:кти по предпожевие на ОЕККТО
в предвидените в този захон случаи;
5.
Осъществява контролви фув::кции;
Прилага процедурите за категоризация на заведенията за хранене и
6.
развлечение, средствата за подслон и местата за ваставяваве, за цялосmо
съответствие на обекта с изискванията за декларираната категория;
Поддържа общинския реrистьр на категоризираните туристически обекти на
7.
територипа на община Костенец - Част от Нациовалния туристически регистър;
8.
Уведомява Министерството на туризма за настьпили промени в
обстоятелствата на тьрговците за отразява:вето им в Националния туристически
регистър;
9.
Подготвя заповеди за определяне, за отказ, за прекратяване, за спиране, за
пов:ижававе или за про:мяв:а :категорията на туристическите обекти;
1О.
Организира издаването на категорийвата симвоЛИIСа на туристическите
ОбеIСТИ;

Изготвя експертни анализи и становища по проблеми, свързани с
категоризиране на туристическите обекти и по други въпроси, свързани със
състо.явието и с развитието на туризма в община Костенец;
12.
Извършва мар.ке1ишuJSИ проучвания на основни и перспе:ктивии пазари за
туристическия продукт на община Костенец, които да служат за основа при
разработването на рехламиите и комуникационните :кампании;
Оргаиизира участието на община Костенец в национални и международни
13.
туристически изложения, панаири и пропи, свързани с туризма;
14.
Участва в оргавизиране на събития и меропрИJ1ТИЯ с местно и национално
значение, които допринасят за развитието на туризма, като бизнес - срещи,
форуми, семинари, конференции, панаири и др.;
15.
Извършва проучвания в сферата на туристическата реЮ18М8 и анализи на
ефективв:остrа;
16.
Организира и консулrира изработването на реЮI&Мви :материали (печатна
реклама, аудио-визуална реклама, предметна и пространствена реЮiаМа),
представящи община Костенец , като атрахтивва туристическа дестинация;
17.
Събира статистическа информация и поддържа ииформациовиа база давви
за туризма иа територията на община Костенец;
Създава и поддържа Туристически информационен центьр, който осигурява
18.
туристическа информация за жителите и гостите ва града;
19.
Подпомага ре:кламво - информационната дейност иа териrорипа ва община
Костенец.
(7) Травепорт:
11.

9.

Организира дейността за обществен превоз на пьтвици по транспортна
схема, като:
определя автогари и автоспирки по съответните маршрути.
вылаrат превозите по :мapmpymo разписани от общинската, областната или
републикавската пътна схема.
предоставят информация по възлагав:ето на превози по марmруrни
разписания по автобусни линии от общинската, областната и републиканската
транспортни схеми.
О'П'Оваря за издаване Разрешение за тuсиметров превоз на пътници и
съответно прекратяват със действието на разрешението.
1О.
Извършва разпределение на средствата за компенсиране на безплатни
пътувания и издаване на разрешения за паркиране;
11.
Проучва и О'П'ОВоря на сигнали и предложения на граждани, фирми и др.,
изготвя на становища и информации :към друrи дирекции;
12.
Подготвя информация и осъществаява комувпация: с ИА ,,Автомобилна
администрация" и други :компетентни ведомства .;
13.
Определя служители за контрол по Закова за движение по пътищата, :които
коордввират и контролират проблемите по безопасността на движението,
изготвят ежегоден доЮiаД за състоянието на безопасноспа на движението и
приемат мерки за нейното подобряване;
14.
Контролира в населените места изправността и състоянието на пътната
настилка, пътните съоръжения, пътната маркировка, средствата за организация и
регулиране, както и спазването на правилата за паркиране от водачите на пьтви
превозни средства, на правилата за движение от пешеходците, както и
спазването на изискваниsrrа на Захова за управление на отпадъц:ите по
отношение на изоставените или светите от отчет моторни превозни средства;
15.
Дава становища, относно графиците за движение на вла:ковете за
пьтническите превози;
(8). Звено „Спорт"
1.
Съдейства за развитието на спорта в общината, в училищата и детските
заведения, чрез различни форми на информационно, организационно и
методическо осигуряване, както и частично финансиране на дейности.
2.
Изготвя и координира реализирането на годишен спортен календар за
общината.
Изготвя и реализира проеIСТИ и програми в сферата на спорта.
3.
Поддържа информационна база данни за реализирани от образователните
4.
институции на територията на района проепи и програми в областrа на
спорrа,туризма,превенция на рисковото поведение.
5.
Подпомага дейностите по опазване здравето и живота на децата като
участници: в пьтвото движение.
(9)Звево ,,Домашен социален патроиur"
1. Подпомагане на хората от третата възраст и тези, които се нуждаят от специални
грижи, :които не са в състоявие да организират и задоволяват своите жизнени
потребности в обичайна домашва среда.
2. Приготвяне на храна на възрастни и деца
3. Доставяне тошrа и разнообразна храна по домовете
4. Почистване на дома

5. Опзваве на по:м:ощ и съдействие при поддържане на личва хигиена, възниквя.пи

социални, здравословни, битови пробле:м:и и обогатяване на културния живот.
6. Калкулиране и събиране и отчитаие на потребителските такси в размер на
съответстващата реазmа издр·ыпа.

Чл.39.Отдеп ,,Меетви давъцв и такеи"се ръководи от наЧ8.JIИИк на отдел и
осъществява функции в следните области:
(1) Приемане в обработка ва документи по ЗМДТ в ДОПК:
1. Прие:м:ат и обработват деrnрации по чл. 14, чл. 32, чл. 49, чл. 54, чл. бlн, чл.
о!р., чл.бlу и чл. 117 от ЗМДТ.
2. Приемат и обработват де:кларации по чл. 22, ал. 1 от Наредба за определяне и
админисIРIU)ВНе на :м:еств:и такси и цеви на услуги дредОСТ&ВJIНИ иа те,риторията на
Оnтmщя Т<остенец.
3. Обработват эаявлевия за иамаляваве на такса битови отпадъци подадени от
физически и юридически mща съгласно чл. 71 от ЗМДТ.
4. Прие:м:ат :молби и издават Удостоверения за данъчна оценка.
5. Прие:м:ат искания и издават всички видове Удостоверения по ЗМДТ и ДОПК.
6. Приемат и заверяват молби - декларации за обстоятелствена проверка по реда
на чл. 587 от ГПК. във връзка с чл. 79 от ЗС.
7. Приемат исlWПIЯ и издават справхи за :минали години за платени и неплатени
местни дВН'Ьци и такси.
8. Определят задължения за местни данъци и такси за минало време и начисляват
лихви за просрочие, :като изготвят протоколи за тези си действия.
9. При осъществяване на своите правомощия, служителите на отдела могат да
изискват от ДЗЛ вс.якакви документи, доказващи права или такива, които ползват
същите за намаляване на размера на данъка или таксата и .цр., като вепредстав.янето
иа тези документи следва да бъде санкционирано по административен ред.
1 О. Изготвят различен вид справки, поискани от началника на отдела, от директора
иа дирекцията и кмета иа Общината.
11. Оказват съдействие на гражданите, като устно m консултират за на-чина на
попълване на различните видове деrnрации.
12, Издължават безкасовите плащания в данъчните партиди на физическите и
юридическите лица.
13. Ежедневно прикmочват и отчитат сумите платени в брой на касата на отдела.
14. Обслужват граждани желаещи да плащат задълженията си в брой на касите на
отдела.
15.Водят входящи регистри, свързани с администрирането на местните данъци и
такси.
16.Издават и връчват съобщения и документи, свързани с определянето на данъчни
задължения по ЗМДТ, както издава удостоверения по искане на данъчните субекти
И ВЪIППНИ институции.
17.Приемат и обработват ис1С8ИИJ1 за прихващане или възстановяване на
иедължимо платени суми.
18.Изготвят разреmеиия за разсрочено плащане след пис:м:ено подадено эаявление.
19.Издават протоколи за погасяване по давност на публични задължения след
подаване ва писмено възражение от Д!]'J-жниха.
20.Информират и р8.ЗJ1сияват на данъчните субекти, правата и задължеиията им по
Закона за 111.ес-1ни1е данъци и такси и Данъчно осигурителния процесуален :кодехс

(дОПК), :вюnочително и чрез изготвяне на оповори на писмени запитвания.
21.Прием:ат жалби и възражения от данъчните субе:кти относно техни задължения
по ЗМДТ и изготвят оповори на същите.
22.Предоставят информация на данъчно Зад"ЬJJЖените лица относно размера на
техните эад"ЬJJЖения за местни данъци, такса битови отпадъци, глоби и
имуществени сав:кции по ЗМДТ.
23.Изготвят оповори на всички писмено подадени искания, запитвания, писма.
(2) Проверки:
1.Извърmват проверки, включително и на място, във връзка с точното
установяване на публичните общински взем:ания, насрещни проверки,
подпомагащи:
ревизионното
производство,
по
искания
за
прихващане/възстановяване недължимите матени суми, проверки по сигнали,
жалби и заявления на гражданите;
2.С'ЬСТВВJIТ актове за устаяовявг адм:ив:и�тративни нарушения по ЗМДГ и ДОПК;
З.Раэглеждат жалби за бавност по ДОПК срещу неоснователно или извън
законоустановените срокове забавяне на процедурата от служители на община
Костенец;
4. Извършват периодични проверки эа системното проследяване натрупването
на недобори и предоставят информация за изготвяне на актове по чл.107 от
ДОПК.
(3) Събиране в отчитане на прпо,цвте:
1.Устаяовяват, обезпечават, събират и отчитат приходите от местни
данъци, такси и глоби, адм:и::яистрирани от отдел „Местни данъци и такси" чрез
касово и безкасово инкасиране на суми, осчетоводяват задълженията и
плащанИJIТ8. на населението и предприятията, подцържат и равняват партиди по
ШIВТЦИ И ВИД плащане.
2.Издават актове за установяване на зад"ЬJJЖения по деюiарация но реда
на чл. 106. ал. 1 и чл. 107. ал. 3 от дОПК.
З.Изпълияват фующннте на органи по приходите, а в производствата по
обезпечаване на данъчни задължения - на публични изпълнители в
производствата по събиране на местни данъци и такси .
4.ОкомШiектоват и предават преписки за принудително събиране на неШiатени
Зад'ЬJIЖен:ия по влезли в сила актове по чл. 106. ал. 1 и чл. 107 ал, 3 от ДОПК,
както наложени административни санкции с наказателни постановления от частни
или държавни съдебни изпьлнители или публични изпълнители към НАП.
5.Организират доброволното ИЗП'ЫIВение на даиьчвите задьлжения по
ЗМДТ, както и други публични задължения, събират касовите плащания по
данъчни задължения по местни данъци и такси.
6.За нуждите на община Костенец анализират задълженията, събираемостта и
просрочията и подцържат актуалността на данъчните сметки.
?.Подготвят предложевия за изменения на местните такси и местните
данъци при създадена правна възможност.
8.Издават удостоверения, съставят актове, извършват проверки и
разглежда жалби и искания съгласно нормативните разпоредби.

ГЛАВАIV

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА
ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ
Чл.40. В съответствие
с
предоставената
:компетевтност,
общинската
адмивистарция подпомага Кмета на община Костенец при формиране на ежегодни
цели за дейиостrа на администрация, изпълиението им и отчитането им.
Чл.41. (1) Към община Костенец се обособява центьр за административно обслужване
(ЦАО), .който осигурява добра информираност, бърза и лесна хо:муни:кация.
Чл. 42. Дейността на общинската вдмиииеtрация се осъществява от държавни служители: и
служители по трудово правоотношеиие.
Чл.43. Длъжностите в общинскпа администрация се заемат от лица с професионална
квалификация, 100П0чваща Зад'ЬJ.DIСИТеПИ8 миии:малиа степен на завършено образование и
професионален опит, определени с нормативен axr.
Чл.44. (1) Ръководителите на административните звена ръководят, организират,
.контолират, координират, отчитат и носят ОП'ОВорност за дейиостrа на съответното
структурно звено в съответствие с определените в този правилв:ик функции. Те
изnълняват и други зада'ЧИ, възложени от IСМета на община Костенец в :кръга на
дейността им .
(2) При отсъствие, ръководителят на административното звено се замества от
определено сьс заповедта на кмета за разрешаване на отпуск лице от състава на
ВДМВ::НИQтрацията или с ъобраз но правилата, установени в Закона за държавния
служител.
ЧJJ.45. (1) За осъществяване на специфични задачи, свързани с дейностrа на повече от
едно структурно звено, със заповед на кмета на община Костенец се създават
експертни работни групи.
(2) В заповедта се определят ковхрет.ните задачи, които трябва да бъдат изпълиеии и
служителите от съответните административни звена, които се вюпочват в експертната
група.
(3) Със заповед на кмета се определят представители на Община Костенец в
междуведомствени :комисии, в които по силата на закон следва да е осигурено
представителство на органите на местно самоуправление.
(4) Кметът на община Костенец определя със заповед съответното длъжиостно mще
оправомощено да осъществява методич:еското ръководство и контрол относно
дейвостrа на общинските предприятия, общинските културни институти и други
общински структури и мероприятия, формирани на база закон
Чл:.46. Служителите в общинската администрация трябва:
1.
да ИЗПЪ.JIВЯВаТ задълженията си точно, добросъвестно и безпристрастно в
съответствие със законите на страната;
2.
с ежедневната си работа да допринасят за издигане авторитета на
общинската администрация и за пnвишава11е доверието на rраждаиите и
институциите към органите на местната власт;
З.
да спазват трудовата дисциплина и да използват работното си време за
компетевтно изпълиение на служебните си задължения и възложените от
С'ЬОТВС1Ю!Я ръководител зада"ЧИ;
професионално, културно и етично да обслужват rражданите и служебните
4.
лица;
5.
да познават в детайли нормативните актове, които ползват в пряката си
работа, с цел недопускане в:а греIПIСИ и нарушения, зас.в:гащи интересите на
гражданите и община Костенец;
6.
да проявяват инициативност и творчество и да правят предложения пред

кмета, заместmпс-:кметовете и секретаря за по-ефективно управление на
община Костенец;
7.
да повишават професионалната си квалификация и да следят и прилагат
новостите в работата си;
8.
да изготвят пьлни и компетентни отговори на заявления, искания и жалби на
граждани и висшестоящи орrанв: от своята сфера на дейност в за:коновия
срок;
9.
да опазват държавната и служебна тайна в съответствие със закова;
1О.
да ползват икономично материали и консумативи с цел намаляване на
разходите за матери&m1ата из,цръжп на община Костенец;
11.
да опазват и съхраняват документацията и кореспондевцита, KOJlТO
получават или подготвят, в съответствие с нормативните изис.кванияj
12.
да спазват противопожарните изисквани.я и условията за безопасност на
труда;
13.
да пазят доброто име на община Костенец, да се явяват на работа в
подходящо облекло и в състоJ1ВВе да изпьлняват служебните си задължения;
14.
да се отнасят с гражданите и всички служители mобезно и с необходимото
уважение, като им оказват необходимото съдействие във връзка със
служебните си задължения.
1S.
При констатиране на административни слабости, пропуски и нарушени.я,
които създават предпоставки за нерегламевтира:н:и пра:ктики, корупцшr или
нередности, служителят доклвдва писмено на прекия си ръководител. При
бездействие или констатирано нарушение от страна на преIСИЯ ръководител,
служителят докладва писмено на кмета на община Костенец.
Чл.47. (1) Служителите в общинската адмив:истраци:я имат всички права и задължени.я
съгласно Кодекса на труда, Закона за държавни.я служител и подза:кововите
нормативни актове, свързани с тяхната дейност.
(2) За изпълнение на своите задължения служителите имат право на
възнаграждение по ред, определен в Закова за държавния служител, Кодекса на труда и
подза:коновите нормативни актове.
(3) За нарушение ва трудовата дисциплина служителите носят
дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда или Закова за държавния служител.
Чл.48. (1) Служителите могат да правят изявление от името на община Костенец само
със съгласието ва кмета на община Костенец.
(2) В Цевтьра за административно обслужване се установява различен ред
на ползване на почивките, така че да се осигури непрекъсваем режим ва работа с
потребителите ва административни услуги в рамките на обявеното за звеното работно
време.
(3) В случаите, когато в служебните помещения има потребители на
административни услуги в края на обявеното работно време, работата ва звеното
продължава до приюпочввне на тяхното обслужване, но не повече от два
астрономически часа след обявеното работно време.
(4) При необходимост, служителите в общинската администрация са длъжни
да ИЗП'ЬJIВЯВ8.Т задьлжени.ята си в след изтичането на работното време, без да се
нарушава междудневната и междуседмичната почивка.
Чл.49. (1) Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5
дневна работна седмица- Началото и края на работното време и почивките на
служителите от общинската администрация се определя с Правилника за вьтреIПНИЯ
трудов ред на общинската администрация и със заповед на Кмета на община Костенец.
(2). За обезпечаване на адмив::истративвото обслужване със заповед ва кмета
може да бъде определяво и друго работно време.

Чл.50. (1) Съгласувавостrа и оперативностrа по дейности, отнасящи се до две ИJП1
повече 8,ПМИНПстративви звена, се осигуряват чрез спазването на следния ред на
работа:
1.обща коорцивации:
а) с резолюция на кмета на община Костенец, заместник-кметовете или секретаря
на община Костенец върху документите задължителв:о се посочват водещото звено,
KOhAJJe"IВИrc:: задачи за ИЗП'ЬЩ[ение, ухазавието за съгласуване с други звена,
изil'ЬЛВИТеJIJIТ и срокът;
б) водещото звено, посочено на пьрво :място като адресат или в резолюция, е
основен ИЗil'ЬЛНИТеJI по възложената задача и главен координатор, :който осъществява
необходимата съгласуваност между звената; другите звена задъmmтелво изпращат на
водещото звено своето становище по въпроси от съвместна компетентност;
в) ръководителят на адмив:истративното звено, изготвило и съгласувало
съответния документ, задължителв:о го подписва или парафира преди внасянето му за
подпис от кмета на община Костенец, заместник-IСМетовете или секретаря иа община
Костенец;
г) административни звена, получили документи с резолюция по въпроси, които не
са в рамките на техните фушщии, ги изпращат на :компетентното административно
звено;
2. субординация:
а) ръководителите иа административни звена докладват на ресорния заместник
кмет или секретаря иа община Костенец въпросите от своята компетентност, :кахто и
изпьлн:евието на възложените им: задачи;
б) ръководителите на административни звена или служители, :които са пряко
подчинени на кмета на община Костенец, доIСЛВДВат директно на него;
3. взаимна информираност:
а) аналитич:в:и доЮiаДИ, информации, паметни бележm и други материали от
общ
характер се предоставят на заинтересуваните административни звена;
б)
административни звена, получили информация и материали от
компетевтностrа и на други звена, съобщават това на заинтересуваните по
съответния ред;
4. контрол по изП'ЬЛИението:
а) общият контрол по ИЗПЫП1еиието на поставените задачи се осъществява от
секретаря на община Костенец;
б) ръководителите на адмив:истративиите звена осъществяват цялостен контрол
върху де.йвостrа на звеното, хахто и по изпьлнението на задачите, произтичащи от
функционалната им: компетентност
(2) Задачите за изпьлн:ение се получават от прекия ръководител и извършената
работа се отчита пред него. Задачите могат да се възлагат и директно от ръководители
на прекия ръководител в йерархичната структура на община Костенец.
(3) Служите.�ш в общинската администрация ИЗDЪЛНЯВаТ възложените им: задачи и
отговарят пред прекия си ръководител за ИЗПЪJIНението на работата, съобразно
длъжностните им характеристики
ЧJI.52.(1) Предложенията и сигналите, подадени до кмета на община Костенец, се
разглеждат по реда Административиопроцесуалиия :кодекс.
(2) Приемът на rраждани и представители на организации и изслушването
на техните предложения, запитвания и въпроси се извършва съгласно утвърден от
кмета на община Костенец rрафик, който се оповестява публично.
Чл.53.(1) Получената и анализираната m1формация от обратната връзка и резултатите
от измерването на удовлетвореноспа на потребителите се обсъждат и :консултират с

веправвтелствените организации на гражданите и бизнеса и с представителите на
:rраждавсв:ото общество и се оповестяват не по-малко от ведвъж rодишво.
(2) В резултат на получената, анализираната и консуmираиата информация
от обратната връзка и от измерването на удовлетвореността се предприемат действия за
подобряване на административното обслужване. Потребителите, веправителствените
организации на граждаиите и бизнеса и обществеността се уведомяват за предприетите
действия и за резуJПатите от тях.
(3) Всяка година до 1 април администрацията изготвят годишен до:клад за
оценка на удовлетвореността на потребителите за предходната календарна година,
който се пубmпсува на интернет страницата на съответната администрация.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. На основание 11Л. 44, ал. 1, т. 17 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация Устройствеиия правилнИIС за организацията и дейността на общинска
адмиви�трация - Костенец се утвърждава, изменя и допълва със заповед на кмета на
община Костенец и влиза в сила от деня на издамв:е на заповедта.
§ 2. Настоящият „Устройствен правилник на общинска администрация - Костенец "
отменя „Устройствен правил::ник на общинска администрация - Костенец", утвърден със
заповед № РД-04- 732/03.11. 2020 година на кмета на община Костенец.
§ 3. Устройя,е
заповед № �ef..�.....:

:.

на общинска администрация - Костенец е утвърден със
'1Щ, кмета ва община Костенец.

М.Павлова
Директор на дирекция АПИОЧР и ФСД

