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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД НЕДЕЛИНО 

 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А 

от Боян Радоев Кехайов 

Кмет на Община Неделино 

 

ОТНОСНО: Частично изменение в структурата на Общинска администрация в 

община Неделино 

 

Уважаеми господин  Председател, 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

 

Съобразно разпоредбата на чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в компетенциите на Общинския съвет 

е да одобри по предложение на кмета на общината общата численост и 

структурата на общинската администрация. 

С настоящата докладна предлагам частично изменение на структурата на 
дейност “Общинска администрация”, в рамките на одобрената обща численост на 
персонала за Общинска администрация, която е 52щата в делегираната от 
държавата дейност. 

Законът за администрацията регламентира основните изисквания към 

структурата на администрацията. Тя се разделя на обща и специализирана, като 

първата осигурява технически функционирането на администрацията, а 

специализираната е огледален образ на правомощията на органа на власт, т.е. тя 

осигурява подпомагането му при изпълнение на неговата специална 

компетентност. 

Предложената на Вашето внимание структура, като брой заместник-кметове и 

ресори, не се различава от предходната, тя е съобразена с изискванията на 

Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията. 

Предлагаме организацията на структурата да се структурира в три дирекции, 
в рамките на одобрената обща численост на персонала: 

 Дирекция "Финансово -счетоводна дейност,  бюджет, човешки ресурси, 
местни данъци и такси и административно правно обслужване"  

 Дирекция  "Строителство и благоустройство на територията" 
 Дирекция "Икономическо развитие, обществени поръчки и хуманитарти 
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дейности" 
 
Мотивите ни за това са следните: 
1.  Подобряване организацията на работа, по-ясно открояване на 

отговорностите на служителите  и създаване на условия за по-бързо и качествено 
обслужване на гражданите и фирмите от администрацията. 

2.  Подобряване на координацията и контрола при съгласуване, 
одобряване и реализация на общински проекти кандидатстващи или получили 
финансиране от национални и международни програми; 

3.  Подобряване организацията на работата  на дирекцията по 
Строителство и благоустройство на територията“   благоустрояването на 
кварталите и съставните села; 

4.  Ефективно извършване на административно -технически услуги, 
свързани с одобряване на инвестиционни проекти и ПУП, разрешаване и контрол 
на строителство, управление на отпадъците и опазване на околната среда; 

Предвид на горепосоченото, предлагам Общински съвет град Неделино да 

приеме следното  

Р Е Ш Е Н И Е: 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация извършва следните промени 

1.  Одобрява частично изменение в структурата на Общинска администрация - 
съгласно Приложение № 1 към докладната записка, считано от влизане в сила на 
Решението на Общинския съвет: 

2. Възлага на Кмета на общината да утвърди длъжностни разписания на 
Общинска администрация, както и да извърши промени в Устройствения 
правилник на същата, съгласно настоящото решение. 

 

 

Боян Кехайов 

Кмет на Община Неделино 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№

образование ранг

професионален

опит

1 2 3 4 5 6 7 8

РЪКОВОДСТВО

Кмет на община изборна

Зам. кмет на община трудово 

Зам. кмет на община трудово 

Секретар на община служебно 5 Ръководно ниво 5А магистър ІІІмл. 4 години

Длъжности-пряко подчинени

на Кмета на община Неделино и зам.кметовете

Юрисконсулт той и публичен 

изпълнител трудово 11 експертно ниво 7 магистър не се изисква

Финансов контрольор служебно 9 експертно ниво 5 магистър ІVмл. 2 години

Гл.спец."Шофьор на кмета и охрана" трудово 11 Ниво специалист 1 средно 2 години

Обща Администрация

Дирекция "Финансово -счетоводна дейност,  

бюджет, човешки ресурси, местни данъци и такси и 

административно правно обслужване"

Директор Дирекция "Финансово -счетоводна 

дейност,  бюджет, човешки ресурси, местни данъци 

и такси и административно правно обслужване"-той 

и гл.счетоводител служебно 6 Ръководно ниво 6Б магистър III мл. 4 години

Гл.експерт "Счетоводител и  бюджет" служебно 9 Експертно ниво 5 бакалавър IV мл. 2 години

Гл експерт "Човешки ресурси" служебно 9 Експертно ниво 5 бакалавър IV мл. 2 години

Главен  експерт "Административно обслужване 

местни данъци и такси" служебно 9 Експертно ниво 5 бакалавър IV мл. 2 години

Главен специалист

  "Счетоводител-касиер" трудово 11 Ниво специалист 1 средно 2 години

Главен  специалист "Счетоводител  и счетоводно 

отчитане на проекти и програми" трудово 11 Ниво специалист 1 средно 2 години

Старши счетоводител и счетоводно отчитане на 

проекти и програми трудово 11 Ниво специалист 1 бакалавър 2 години

Гл специалист " Информационно обслужване и 

деловодство" трудово 11 Ниво специалист 1 бакалавър 2 години

 Гл. експерт"Общинска собственост" " трудово 9 Експертно ниво 5 бакалавър 2 години

Юрисконсулт ОбА трудово 11 експертно ниво 7 магистър

Гл. експерт " Канцелария на ОбС" трудово 9 Експертно ниво 5 бакалавър 2 години

Главен експерт "Канцелария на кмет, той и връзки с 

обществеността служебно 9 Експертно ниво 5 бакалавър 2 години

Б.Специализирана администрация

Дирекция  "Строителство и благоустройство на 

територията"

Директор Дирекция  "Строителство и 

благоустройство на територията" - той  и гл.архитект служебно 6 Ръководно ниво 6Б магистър 3 години

Минимални изисквания за 

заемане на длъжността

СТРУКТУРА

Дейност 122"Общинска администрация"

ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

считано от влизане на настоящото Решение на ОбС - Неделино

                   Приложение №1

Структурни  звена,

длъжностни наименования

Вид 

правоотно

шение

Длъжнотно

ниво

поКДА

Наименование 

на

длъжностното 

ниво 

по КДА 



Гл.инженер трудово 8 експертно ниво 4 бакалавър 4 години

Гл.експерт "Земеделие и административно 

обслужване" служебно 9 Експертно ниво 5 бакалавър 2 години

Гл. експерт " Опазване на околната среда, екология 

и проекти" служебно 9 Експертно ниво 5 бакалавър 2 години

Главен  специалист "Кадастър и 

регулация,чертожник и инвеститорски контрол" трудово 11 Ниво специалист 1

средно 

специално 2 години

Главен специалист "Инвеститорски контрол и 

незаконно строителство" трудово 11 Ниво изпълнител 1

средно 

специално 2 години

Главен специалист "Инвеститорски контрол и 

дейности по устройство на територията " трудово 11 Ниво специалист 1

средно 

специално 2 години

Главен специалист " Административно  обслужване 

и архив" трудово 11 Ниво специалист 1 средно 2 години

Дирекция "Икономическо развитие, обществени 

поръчки и хуманитарти дейности"

Директор Дирекция "Икономическо развитие, 

обществени поръчки и хуманитарти дейности" служебно 6 Ръководно ниво 6Б магистър III мл. 4 години

Юрисконсулт  по обществени поръчки служебно 9 Експертно ниво 5 бакалавър IV мл. 2 години

Главен експерт "Отчетност 

по програми и проекти" трудово 9 Експертно ниво 5 бакалавър IV мл. 2 години

Главен  експерт "Стопански дейности и туризъм" служебно 9 Експертно ниво 5 бакалавър IV мл. 2 години

Гл.експерт "Програми " той и ИТ специалист служебно 9 Експертно ниво 5 бакалавър IV мл. 2 години

Гл. експерт "Социални дейноти и проекти" служебно 9 Експертно ниво 5 бакалавър IV мл. 2 години

Гл експерт " Образование, здравеопазване 

младежки дейности и спорт" служебно 9 Експертно ниво 5 бакалавър IV мл. 2 години

Гл експерт " Култура и социални дейности" служебно 9 Експертно ниво 5 бакалавър IV мл. 2 години

Гл.експерт " ГРАО" служебно 9 Експертно ниво 5 бакалавър IV мл. 2 години

Главен специалист "  Програми и мерки по заетост" трудово 11 Ниво изпълнител 1 средно 2 години

Кмет на кметство

Кмет на кметство Средец изборна 11 средно

Кметски наместници

Кметски наместник Кочани

Кметски наместник  Оградна

Кметски наместник  Кундево

Кметски наместник Изгрев 

Кметски наместникГърнати

Кметски наместник  Диманово

Кметски наместник  Върлино

Кметски наместникКозарка

Кметски наместник  Еленка

Кметски наместник  Върли дол

Кметски наместник Бурево

Кметски наместник  Тънка бара

Кметски наместник Крайна

Кметски наместник Дуня

ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА 52

кмет на Община 1

зам. кмет 2

секретар на Община 1

кмет на кметство 1

кметски наместници 14

останал персонал 33

Одобрил:

Кмет на община Неделино:

Боян Кехайов
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