
1 

Устройствен правилник на общинска администрация Две могили, 2021 г. 

Приложение № 1  

към Заповед № 527 от 16.08.2021 г. 

 

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИОБЛАСТ РУСЕ 
7150 Две могили, бул. ”България” №84, телефон 08141 / 9208, тел. централа: 08141 / 9205; 9207; 

website: dvemogili.egov.bg; e-mail: obshtina@dvemogili.egov.bg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА  
 

УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК 
 

НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ДВЕ МОГИЛИ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 



2 

Устройствен правилник на общинска администрация Две могили, 2021 г. 

 
 

§ 1. В чл. 23, ал. 1 се създава нова т. 4: 
1. „т. 4. Звено за вътрешен одит – 2 щ. бр., в т.ч. ръководител.“ 

§ 2. Създава се нов чл. 26а: 
1.„Чл. 26а. Звено за вътрешен одит (ЗВО): 

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

действащото законодателство, Международните стандарти за професионална 

практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на 

Звено за вътрешен одит, утвърдената от министъра на финансите методология за 

вътрешен одит в публичния сектор и вътрешните правила на ЗВО, утвърдени от 

Кмета на Община Две могили. 

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

дейности и процеси в общинската администрация, включително на 

разпоредителите със средства на Европейския съюз и разпоредителите с бюджет 

от по-ниска степен. 

3. Осъществява дейността по вътрешен одит в търговските дружества по чл. 61 от 

Търговския закон. 

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

план за дейността си, които се утвърждават от Кмета на Община Две могили; 

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

финансово управление и контрол, в т. ч. за съответствие с принципите за 

законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност. 

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

въведени от Кмета на община Две могили. 

7. Проверява и оценява съответствието на дейността с нормативните актове, 

вътрешните актове и договорите; надеждността и всеобхватността на 

финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване 

на активите и информацията, както и ефективността, ефикасността и 

икономичността на операциите и изпълнението на договорите и поетите 

ангажименти. 

8. Консултира Кмета и ръководството но община Две могили по тяхно искане, като 

дава съвети, мнения, обучения и други с цел да се подобрят процесите на 

управление на риска и контрола, без да поема управленска отговорност за това. 

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

одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя 

одитен доклад. 

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

ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага 

ръководителите на дейността/процеса при изготвянето на план за действие и 

извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките. 

11. Изготвя и представя на Кмета на Община Две могили годишен доклад за 

дейността по вътрешен одит до 28 февруари на следващата година, който Кметът 

изпраща на министъра на финансите до 10 март на следващата година. 

12. Ръководителят на ЗВО дава становище относно съответствие на информацията в 

доклада и въпросника за състоянието на системите за финансово управление и 

контрол в Община Две могили за съответната година с резултатите от одитните 

доклади и констатациите от извършените одитни ангажименти.“ 

 

§ 3. Чл. 37 се отменя. 
§ 4. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения: 
1. т. 7, т. 8 и т. 9 се отменят. 

2. Създават се нови т. 7, т. 8, т. 9, т. 10, т. 11, т. 12: 
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„т. 7. Организира, координира и контролира поддържането на автомобилния парк на 

общинската администрация, организира превозването на длъжностни лица от 

администрацията до отделни обекти; 

8. Участва в организацията и провеждането на процедури по възлагане на 

обществен превоз на пътници по Общинска транспортна схема; 

9. Участва в изготвянето и съгласуването на маршрутните разписания по 

транспортни схеми в общината; 

10. Участва в разработването на транспортната схема на общината; 

11. Участва в разработването на транспортни схеми за безплатен превоз на деца и 

ученици до общински училища и детски градини;  

12. Организира, контролира и координира дейността на автогарите и 

автоспирките, собственост на общината в съответствие с действащата нормативна уредба. 

Контролира приходите от транспортната дейност.“ 

§ 5. Чл. 49 се изменя и допълва така: 

1. „чл. 49. Експерти и специалисти в кметствата, които не са организирани в 

структурни звена:“ 
 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§ 6. Устройственият правилник на общинската администрация е изменен със 

Заповед № 524 от 16.08.2021 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 № 39 по Протокол № 3 от 20.12.2019 г. на  

Общински съвет – Две могили, 

изменена с Решение № 391 по Протокол № 21 от 25.06.2021 г. на Общински 

съвет – Две могили 

 
1.1. Общинска администрация      63,5 щ. бр. 

1.1.1. В т.ч. с държавни приходи      40 щ. бр. 

1.1.2. Дофинансиране с общински приходи     23,5 щ. бр., 

разпределени, както следва: 

1.2. Кмет на община        1 щ.бр. 

1.3. Кметове на кметства        6 щ. бр. 

1.4. Кметски наместници        5 щ. бр. 

1.5. Заместник-кметове       2 щ. бр. 

1.6. Секретар        1 щ. бр. 

1.7. Главен архитект        0.5 щ.бр. 

1.8. Финансов контрольор       1 щ. бр. 

1.8а.      Звено за вътрешен одит       2 щ. бр., в т. ч. 

ръководител 

1.9. Служител по сигурността на информацията, отбранително-мобилизационна подготовка и 

екология        1 щ. бр. 

1.10. Дирекция „Административноправно и информационно обслужване” – 11 щ. бр. в това число 

директор: 

1.10.1 Експерти ГРАО        3 щ.бр. 

1.10.2. Гл. юрисконсулт и секретар на МКБППМН    1 щ. бр. 

1.10.3. Системен администратор       1 щ. бр. 

1.10.4. Експерт по сигурността на информационни и комуникационни технологии   

           1 щ. бр. 

1.10.5. Експерт „Култура, вероизповедания, връзки с обществеността, туризъм и защита на 

потребителите“          1 щ. бр. 

1.10.6. Експерт „Човешки ресурси“      1 щ. бр. 

1.10.7. Специалист „Административно обслужване, деловодство и архив“  1 щ. бр.  

1.10.8. Домакин        1 щ. бр. 

1.11. Дирекция „Регионално развитие” –      12,5 щ. б р., в това 

число директор на дирекция и: 

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

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

1.11.3 Експерти „Социални дейности и здравеопазване”    2 щ. бр.; 

1.11.4 Експерт „Образование, спорт и интеграция на малцинствата”  1 щ. бр. 

1.12. Дирекция „Финанси и местни данъци и такси” –     11 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; 

1.13. Експерти и специалисти в кметства       9 щ.бр. 

1.14. Експерт „Експертно и административно-техническо осигуряване на Общински съвет“ 

          1 щ. бр.  

Всичко численост:           63,5 щ.бр. 
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