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Приложение № 1  

към Заповед № 636 от 02.08.2018 г. 

 

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ••••  ОБЛАСТ РУСЕ 
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/9208, тел.централа: 08141/9206; 
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§ 1. В чл. 44 се правят следните допълнения: 
1. В алинея 2 се създават т. 1. 15 и т. 1. 16: 
2. „т. 1. 15. Изготвя ежемесечна справка за вписаните и отписани общински имоти.” 

3. „т. 1. 16. Подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по 

договорите за наем на общински имоти, както и информация за просрочените 

плащания от нередовни наематели на общинска собственост.” 

 
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§ 2. Устройственият правилник на общинската администрация е изменен със 

Заповед № 636 от 02.08.2018 г. на Кмета на Общината. 
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Приложение № 1 

към Устройствен правилник 

на общинска администрация Две могили 

 

 

ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ И СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ,  

одобрена с Решение № 429 по Протокол № 21 от 22.12.2016 г. на  

Общински съвет – Две могили, 

изменена с Решение № 556 по Протокол № 27 от 23.06.2017 г. на Общински 

съвет – Две могили 

 

 

1.1. Общинска администрация      65 щ.бр. 

1.1.1. В т.ч. с държавни приходи      41 щ.бр. 

1.1.2. Дофинансиране с общински приходи    24 щ.бр., 

разпределени, както следва:  

1.2. Кмет на община        1 щ.бр. 

1.3. Кметове на кметства       8 щ. бр. 

1.4. Кметски наместници       3 щ. бр. 

1.5. Заместник-кметове       2 щ. бр. 

1.6. Секретар        1 щ. бр. 

1.7. Главен архитект       1 щ.бр. 

1.8. Финансов контрольор      1 щ. бр. 

1.9. Служител по сигурността на информацията, отбранително-мобилизационна 

подготовка и екология       1 щ.бр. 

1.10. Дирекция „Административноправно и информационно обслужване” –  12 щ. 

бр. в това число директор; 

1.11. Дирекция „Регионално развитие” –    12 щ.бр., в това число 

директор на дирекция и: 

1.11.1 отдел „Устройство на територията и строителство” – 4 щ.бр., в т.ч. началник-отдел; 

1.11.2  отдел „Общинска собственост и регионално развитие” – 4 щ.бр., в т.ч. началник-

отдел; 

1.11.3  Експерт „Социални дейности и здравеопазване”   1 щ.бр.; 

1.11.4 Експерт „Образование и спорт”, секретар на МКБППМН 1 щ.бр. 

1.11.5 Експерт „Експертно и техническо осигуряване на общински съвет и интеграция на 

малцинствата” –   1 щ.бр. 

1.12. Дирекция „Финанси и местни данъци и такси” –    12 щ. бр., в това 

число директор на дирекция и 

1.12.1. Отдел „Финансово-стопански дейности и бюджет”,  6 щ. бр., вкл. 

началник-отдел, той и гл. счетоводител; 

1.12.2. Отдел „Местни данъци и такси”,     4 щ. бр., вкл. 

началник-отдел; 

1.12.3.  Специалист „Човешки ресурси” -      1 щ. бр.  

1.13. Специалисти в кметства       11 щ.бр. 

и дейности към общинска администрация: 

• Автогара        2 щ. бр. 

• Транспорт образование      4 щ. бр. 

• Помощен персонал, обслужващ общинска администрация 2 щ. бр. 

• Обреден дом        2 щ. бр. 

• Други дейности по здравеопазване     5 щ. бр. 

• Детска ясла        7 щ. бр. 
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• Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена 

изостаналост           13,5 щ.бр. 

• Защитено жилище за възрастни хора с умствена изостаналост   

           6,5 щ.бр. 

• Център за обществена подкрепа       

           9 щ. бр. 

• Чистота        31 щ. бр. 

• Оперативни дежурни      5 щ. бр. 

• Пункт за управление       3 щ. бр. 

• ОП „Обществено хранене”      19 щ. бр. 

• СЗ КООРС        7 щ. бр. 

• Клуб на пенсионера и инвалида     1 щ. бр. 

 

Всичко численост:         182 щ.бр. 
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