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Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се определят структурата, функциите и числеността на районната 
администрация, организацията на дейността и функционалните й задължения.
Чл.2. Район "Младост" е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в град София, 
п.к. 1712, ж.к. Младост 3, ул. “Свето Преображение“№1.
Чл.З. Районната администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите 
нормативни актове, решенията на Столичен Общински съвет, подпомага Кмета на района при 
осъществяване на правомощията му, осигурява техническата дейност, извършва дейност по 
административно обслужване на физически и юридически лица.
Чл.4. Принципите на работа на Районна администрация „Младост“ са принципите на 
законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност и 
ефективност.
Чл. 5. Работещите в Районна администрация имат следните ангажименти:
• да изпълняват задълженията си точно, добросъвестно и безпристрастно в съответствие със 
законите на страната;
• професионално, културно и етично да обслужват гражданите и юридическите лица;
• да познават в детайли нормативните документи, които ползват в пряката си работа, с цел 
недопускане на грешки и нарушения, засягащи интересите на гражданите, юридическите лица 
и района.
• да проявяват инициативност и да правят предложения пред кмета, зам. - кметовете и 
секретаря за по-ефективно управление на района;
• да повишават професионалната си квалификация и да следят и прилагат новостите в 
работата си.

Глава втора 

КМЕТ НА РАЙОН 

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 6. (1). Кметът на район "Младост" е орган на изпълнителната власт в района.
(2) Кметът на района е второстепенен разпоредител с бюджетни средства.
(3) Кметът на района упражнява общо ръководство и контрол на районната администрация и 
представлява района.
(4) . В своята дейност Кметът на района се ръководи от закона, подзаконовите нормативни 
актове, от актовете на Столичен общински съвет и на Кмета на Столична община.
Чл.7. Кметът на района осъществява правомощията, дадени му от ЗМСМА и другите 
нормативни актове.
Чл.8. (1) При осъществяване на дейността си кметът на района се подпомага от трима 
заместник-кметове и секретар, назначени от него. Кметът' на района назначава заместник
кметовете в съответствие с одобрената численост и структура на районната администрация и 
определя техните функции.
(2) Кметът на района определя със заповед заместник-кмет, който го замества при отсъствието 
му от района.
(3) Кметът на района може да оправомощава заместник-кметове да изпълняват негови



правомощия в случаите, когато това е предвидено в закон.

Раздел II

ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА РАЙОНА
Чл.9 (1) Кметът на района:
1. Ръководи цялата изпълнителна дейност на района;
2. Внася предложения за изменение на структурата на районната администрация чрез кмета на 
Столична община до Столичния общинския съвет;
3. Назначава и освобождава от длъжност заместник - кметовете, служителите в районната 
администрация и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
4. Осигурява спазването на обществения ред; има правомощията по чл. 61, 63, 68 ,69 ,71 , 72 и 
74 от Закона за МВР на съответната територия до пристигане на полицейски орган;
5. Организира и отговаря за изпълнението на общинския бюджет в частта му за района;
6. Изготвя доклади е проекто - решения до Столичен общински съвет и организира 
изпълнението им, както и изпълнението на зановеди на кмета на Столична община, за което се 
отчита. Изпраща на кмета на Столична община актовете си, издадени в изпълнение на 
неговите заповеди или в изпълнение на решения на СОС, в 7-дневен срок от издаването им;
7. Организира и провежда дейността по защитата на населението на района при бедствия и 
аварии;
8. Назначава районен експертен съвет по устройство на територията;
9. Организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
10. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага 
тази функция е писмена заповед на други длъжностни лица от общинската администрация;
11 .Осигурява организационно-техническото обслужване на районната администрация и 
извършва административни услуги на физически и юридически лица;
12. Утвърждава устройствения правилник на районната администрация и вътрешни правила 
за работата и взаимодействието между отделите;
13. Осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, невключено в капитала на общински фирми, по реда и условията, регламентирани 
в ЗОС и в наредбите на СОС;
14. Изпълнява функциите по настойничество и попечителство;
15. Определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението 
им по групи и рангове, съгласно ЕКДА;
16. Утвърждава длъжностното разписание на служителите в районната администрация;
17. Представлява района пред физически и юридически лица, пред политически и обществени 
организации и движения, пред съда, както и пред други органи на местното самоуправление;
(2) Кметът на района не може да ръководи политическа партия, да извършва търговска 
дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде контрольор, управители и прокурист в 
търговски дружества, търговски пълномощник, търговски представител, търговски 
посредник, синдик, ликвидатор или да участва в надзорни, управителни и контролни органи 
на търговски дружества и кооперации за времето на мандата си.
(3) В изпълнение на своите правомощия кметът на района издава заповеди.
(4) Кметът на района в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му 
от кмета на Столична община и от Столичния общински съвет.



ЗАМЕСТНИК- КМЕТОВЕ НА РАЙОНА

Чл.10 Кметът на района назначава за срока на мандата си трима заместник - кметове. Техните 
пълномощия могат да бъдат прекратени предсрочно без предизвестие със заповед на кмета на 
района.
Чл.11 (1) Заместник - кметът на района изпълнява задълженията на кмета при негово 
отсъствие или при невъзможност за изпълнение от негова страна.
(2) Кметът на района определя със заповед заместник - кмет, който да изпълнява функциите 
му при негово отсъствие.
(3) При отсъствие на кмета заместник - кметовете координират, ръководят и организират 
цялата дейност на района и го представляват пред държавни и обществени органи.
(4) Заместник - кметът на района не може да ръководи политическа партия, да извършва 
търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде контрольор, управител или 
прокурист в търговски дружества, търговски пълномощник, търговски представител, 
търговски посредник, синдик, ликвидатор или да участва в надзорни, управителни и 
контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата си.
(5) Заместник - кметът не е държавен служител по смисъла на Закона за държавния служител. 
Чл.12 Кметът на района определя задълженията и ресорите, за които отговарят заместник - 
кметовете. Същите са изписани в длъжностните им характеристики.

Раздел IV

РАЙОННА АДМИНИСТРАЦИЯ И ОТНОШЕНИЯТА И' С ОБЩИНСКИЯ
СЪВЕТ И СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Чл.13 (1) Пълномощията на кмета на района се осъществяват с помощта на органите на 
районната администрация.
(2) Районната администрация осъществява организационно-техническо обслужване на 
Столичния общинския съвет и Столична община.
1 .Организира изпълнението на приетите от Столичен общински съвет наредби, инструкции, 
дългосрочни програми и решения
2.Подпомага дейността на Столичен общински съвет и предоставя информации и данни, 
необходими за работата на постоянните комисии на Столичен общинския съвет.
(3) Служителите на районната администрация са длъжни да извършват услуги на гражданите 
в рамките на работното време.
(4) Районната администрация работи съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния 
служител на петдневна работна седмица с продължителност 40 часа.

Раздел III



Глава трета

РАЙОННА АДМИНИСТРАЦИЯ 

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.17. Районната администрация е териториална администрация на изпълнителната власт. Тя 
извършва административни услуги при спазване на принципите на законност, бързина, 
достъпност и икономичност на производството по предоставянето на тези услуги и спазва
изискванията за качествено и удобно за физическите и юридическите лица административно 
обслужване.
Чл.18. (1) 1'аионната администрация е организирана в отдели, към които могат да се създават 
сектори.

(2) Звената по ал. 1 могат да се създават при спазване на следните нормативи за численост:
- отдел - при не по-малко от 6 щатни бройки;
- сектор - при не по-малко от 10 щатни бройки.
Чл.19. (1) Районната администрация е обща и специализирана.
(2) Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на кмета на района, 
създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и 
извършва техническите дейности по административното обслужване.
(3) Специализираната администрация подпомага осъществяването на правомощията на кмета 
на района, свързани с неговата компетентност. Тя може да включва до 70 на сто от общата 
численост на персонала в районната администрация.
(4) Отделите и секторите са структурни звена за ръководство, организация, координация и
контрол в съответните сфери от работата на районната администрация и осъществяват
дейност в рамките на предоставените правомощия и функции, определени в нормативните 
актове и в този правилник.
(5) Началниците на отдели, секретарят на района, заместник-кметовете и кметът на 
района ръководят, контролират, планират, координират, отчитат и носят отговорност за
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(6) Освен определените с Правилника функции районната администрация изпълнява и други 
задачи, възложени и от ръководството на Столична община в сферата на дейността й.
( ) При осъществяване на дейността си районната администрация се ръководи от принципите

а законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност и 
ефективност.

"  ™ сленосгга на Р а н н а т а  администрация се одобряват от Столичния 
общински съвет по предложение на кмета на Столична община, в съответствие с изискванията 
на Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за 
администрацията, Единния класификатор на длъжностите в администрацията Наредбата за 
неговото приложение, съобразена с Национална класификация на професиите и длъжностите 
Чл.21 Кметът на район „Младост" утвърждава щатното разписание и длъжностните 
характеристики на районната администрация след утвърдена структура от Столичен 
о щински съвет, съобразно Закона за местното самоуправление и местната администрация 

акона за администрацията, Закона за държавния служител и подзаконовите актове към тях.



СЕКРЕТАР НА РАЙОН

Чл,22 (1) Секретарят на района се назначава от Кмета на района по служебно 
правоотношение.
(2) Секретарят на района трябва да бъде лице с виеше образование. Степен -магистратура
(3) Секретарят на района не може да ръководи политическа партия, да извършва търговска 
дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде контрольор, управител или прокурист в 
търговски дружества, търговски пълномощник, търговски представител, търговски 
посредник, синдик, ликвидатор или да участва в надзорни, управителни и контролни органи 
на търговски дружества и кооперации.
(4) Секретарят на района осъществява административното ръководство на служителите от 
районната администрация.
(5) Секретарят на района:
1. Организира дейността на районната администрация;
2. Ръководи, организира и отговаря за дейността на отдели „Правно обслужване и човешки 
ресурси", „Административно информационно обслужване“ и главен експерт УОМП;
3. Отговаря за условията на работа на служителите в районната администрация и за 
организационно- техническото обзавеждане на всички служби в районата администрация.
4. Ръководи, организира и отговаря за деловодството, документооборота в района и 
зачисленият му районен архив;
5. Ръководи, организира и отговаря за службите по гражданска регистрация и 
административно обслужване на районата администрация. Като осъществява ежедневен 
контрол върху работата на поверените му звена;
6. Ръководи, организира и отговаря за всички молби, жалби, сигнали и предложения на 
гражданите в районата администрация.
7. Подготвя, ръководи и организира изборите на територията на района;
8. Подготвя, ръководи и организира местните референдуми;
9. Подготвя, ръководи и утвърждава Вътрешните правила за реда и организацията на 
административното обслужване на физическите и юридическите лица;

10. Организира, контролира и осъществява атестирането на служителите от районната 
администрация;

11. Утвърждава годишен план за обучение на служителите от районната администрация;
12. На секретаря на района се възлага да организира обмен на опит и внедряването на добри 
практики в работата на администрацията;
13. На секретаря на района се възлага да организира връзката на Районна администрация с 
омбудсмана на София, информация относно жалби на жители на района до омбудсмана, 
сътрудничество за урегулиране на отношенията с гражданите и решаване на техните 
проблеми, както и водене на статистика за броя и вида жалби и тенденциите в подаването на 
жалби и решаването им;
14. В рамките на компетентността на района осъществява връзката и координацията на 
съвместната работа с органите на МВР по въпросите на обществения ред и спазването на 
законността на територията на района;
(6) Секретарят на района изпълнява и други функции, възложени му от кмета на района, 
със закон или е друг нормативен акт;
(7) При отпуск или продължително отсъствие, секретарят се замества от началник отдел в
администрацията определен със заповед от кмета на района.

Раздел II



Раздел III
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл.23. (1) Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията 
на кмета на района като ръководител на районната администрация, създава условия за 
осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва 
техническите дейности по административното обслужване.
(2) Общата администрация е структурирана по следния начин:
- Отдел Административно-информационно обслужване";
- Отдел "Правно обслужване и човешки ресурси";
- Отдел "Финансово-счетоводни дейности и бюджет";
- Финансов контрольор;
- Секретар на МКБППМН;
- "Главен експерт по управление на отбранително-мобилизационна подготовка и завеждащ 
регистратура за класифицирана информация".

^Функции на Отдел "Административно-ишЬопмашюнно обслужване”
ГРАО

1. Поддържане в аюуално състояние на Електронния регистър на населението /НБД 
Население”/, Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние

/НЕРАГС/ и Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси /НКНПА/ в 
Република България;
2. Съхраняване на регистрите на населението и на регистрите с актове за гражданско 
състояние и придружаващите ги документи на хартиен носител;
3. Регистрация в Системата за документооборот и контрол на изпълнението на задачите 
“АСКСТЪР-ОФИС“ на заявленията на гражданите за извършване на административни услуги.
свързани с гражданската регистрация, и предоставянето им след представяне на документ за 
платена такса;
4. Предоставяне на данни от ЕСГРАОН на български и чуждестранни граждани, държавни 
органи и институции, както и на други звена в районната администрация, при спазване на 
разпоредбите на чл. 106 от Закона за гражданската регистрация и другите нормативни 
документи, регламентиращи защитата на личните данни.

ДЕЛОВОДСТВО

1. Приемане, извършване на деловодни операции чрез Системата за документооборот и 
контрол на изпълнението на задачите “АСКСТЪР-ОФИС“ и предаване на входящата и 
изходяща кореспонденция и заявления за административно обслужване;
2. Извършване на информационно-справочна дейност за движението на преписките и за
длъжностните лица, изпълнители по тях, за исприключените в срок, както и за обема на
документооборота по отдели;
3. Връчване на изготвените документи срещу подпис и квитанция за платена такса за 
услугата;

4. Предоставяне на компетентна информация на физически и юридически лица за реда,
организацията, видовете извършвани административни услуги от съответните отдели и
техните изисквания на базата на нормативни документи, както и сроковете за извършването 
им;

5. Регистрираните в деловодството входящи документи се предават на куриера, който



своевременно , по установен ред ги връчва на съответния специалист, както и изходящата 
кореспонденция подготвя и изпраща по пощата, на ръка до някои институции.

б.Съхраняване на преписките по съответните индекси за текущата година и предаването им 
след изтичането й в учрежденския архив.

Отдел "Правно обслужване и човешки ресурси" изпълнява следните Функции:
(1) Юристите от отдела имат следните задължения и правомощия:
1 .Осигуряват правното обслужване и правната защита на района;
2. Осъществяват процесуалното представителство на района, както и изразяват становища с 
разработване на предложения за решения на правни проблеми, свързани с дейността на 
районната администрация;
3. Следят за новоприетите нормативни документи и на настъпилите изменения на 
нормативната уредба свързани с дейността на районната администрация, като своевременно 
уведомяват служителите за произтичащите от тях задължения.
4. Предприемат необходимите правни действия по събиране вземанията на района.
5. Изготвят проекти, съгласуват по законосъобразност и дават становище по 
законосъобразността на административните актове, издавани от кмета или от 
оправомощените от него длъжностни лица.
6. Съгласуват по законосъобразност или подготвят проекти на договори с района.
7. Оказват правна помощ на отделите в района за законосъобразно изпълнение на техните 
функции, дават съвети, мнения и справки по правни въпроси.
8. Вземат щастие в комисии, назначени от кмета на района с оглед правилното прилагане на 
закона и подзаконовите нормативни актове.
9. Образуват и водят настойнически и попечителки досиета по смисъла на Семейния кодекс с 
оглед правомощието на кмета на района като орган по настойничество и попечителство.
10. Разглеждат и постановяват решения по чл. 117 от КМЧП, а именно признаване 
на чуждестранни съдебни решения, касаещи гражданското състояние.

(2) Главен експерт и младши екпеут  „ Човешки ресурси" имат следните задължения и 
правомощия:
1. Изготвят документите, свързани с възникването, изменението и прекратяването на 
трудовите и служебните правоотношения в района;
2. Водят и съхраняват личните досиета на служителите от районната администрация и 
издават документи и удостоверения, свързани с тях;
3. Технически осигуряват процесите по наемането и подбора, обучението и професионалната 
квалификация и йерархическото израстване на служителите;
4. Разработват длъжностни и поименни щатни разписания за служителите в районната 
администрация, съгласно действащото законодателство, отразявайки промените в служебните 
и трудови правоотношения, размера на основните месечни работни заплати и ги представят за 
утвърждаване от Кмета на района;
5. Осигуряват методическо и организационно съдействие при разработването на 
длъжностните характеристики на служителите от районната администрация, както и тяхното 
актуализиране;
6. Организират процеса на оценка на трудовото изпълнение на служителите от районната 
администрация, осъществяват техническа и методологическа помощ на всички етапи от 
атестирането;



7. Организират и извършват дейности по осъществяване на здравословни и безопасни условия 
на труд, съгласно измененията на нормативната уредба;
8. Регистрират и обработват заповедите на Кмета на района и други индивидуални 
административни актове, подписани от упълномощени длъжностни лица, свързани с 
изпълнението на разпоредбите на КТ и ЗДСл;
9. Издават документи, удостоверяващи трудовия /служебния/ стаж на служителите;
10. Изработват годишен план за обучение на служителите.

* Функции на отдел "Финансово-счетоводни дейности и бюджет
1. Подпомага Кмета на района при осъществяването на своите правомощия и създава 
условия за работа, като обезпечава материално специализираната и обща администрация в 
район „Младост” при изпълнението на своите задължения.
2. Осъществява връзката с Дирекция „Финанси,, при Столична община и пряко отговаря за 
дейността по разработването и съставянето на проектобюджета на района в приходната и 
разходната му част и неговото изпълнение, като част от бюджета на Столична община; отдел
Финансово-счетоводни дейности и бюджет" - осъществява и прилага счетоводната политика 

и стандарти за отчетност приети в СО.
3.Осъществява връзката с подразделенията на Столична община, Сметна палата и други 
административни структури по приложението и изменението на нормативните актове в 
бюджетната сфера; осъществява връзката с третостепенните разпоредители с бюджетни 
кредити към район „Младост” като субсидира и следи за изпълнението на бюджета и
бюджетната дисциплина; участва при подготовката на становища до ръководството на района 
по финансови въпроси.
4.Подпомага кмета на района за правилното и законосъобразно използване на финансовите 
ресурси, за опазване на общинската собственост и за предотвратяване на разхищения и 
злоупотреби с парични средства и стоково-материални ценности.
З.Отговаря за своевременното разплащане на поетите и възникнали задължения на района 
съгласно наличните бюджетни кредити и тяхната насоченост.
6. Подготвя становища в отговор на писмени запитвания, свързани с прилагане на
счетоводната политика на района и СО, оказва методическа помощ на бюджетните поделения 
/ДГ и СУ/.
7. Следи за прилагането на системите за финансово управление и контрол върху всички
разходи в СО р-н “Младост” като предварителния контрол се осъществява от финансов 
контрольор.

8.Организира съхранението на счетоводната информация и нейното ползване по изготвянето 
на анализи и прогнози за нуждите на администрацията за статистическите отчети и 
приключването на съответни отчетни.
9.Участва при разработването на вътрешни правила, правилници и други регламенти свързани 
с работата на администрацията, също изготвя щатните разписания на длъжностите и 
работните заплати съобразно действащите нормативни документи.

• В структурата на "Обща администрация" се включват още:

- Финансов контрольор;
- Секретар на МКБППНМ;
- Главен експерт УОМП.



(1) Финансовият контрольор е на пряко подчинение на кмета на района и изпълнява 
следните функции:
1 .Кметът на района назначава финансов контрольор по служебно правоотношение.
2.3а финансов контрольор се назначава лице, което отговаря на условията на чл. 7 от 
Закона за държавния служител.
3. Финансовия контрольор участва в системата за финансово управление и контрол на 
района;
4. Проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните 
актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната 
информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; 
ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, 
договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
5. Консултира кмета по негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и др., с цел да се 
подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска 
отговорност за това;
6. Осъществява предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, 
върху цялата дейност на района. Предварителният контрол се извършва преди вземане на 
решение, свързано с дейността на районната администрация и при неговото осъществяване се 
проверяват всички документи и приложенията към тях, свързани с предстоящото решение, с 
цел изразяване на мнение дали предлаганото решение съответства на всички приложими 
изисквания на законодателството.
7. Участва в разработване на правила, инструкции и указания за въвеждане на СФУК и 
ежемесечно в срок до 10 число на следващия месец докладва на кмета на района за 
състоянието на СФУК.
8. В съответствие с изискванията на чл.8 от Наредбата за формата съдържанието, реда и 
сроковете за предоставяне на информация по чл.8, ал.1 от ЗФУКПС изготвя въпросника и 
доклада за състоянието на СФУК за изтеклата година и го предоставя на кмета на района за 
одобрение.
9. Води регистър на проверените от него разходи, приходи и документи за района;
10. Извършва контрол на дейността по разходването на бюджетни кредити, събираните 
приходи и др. на учебните и детски заведения третостепенни разпоредители с бюджетни 
кредити на територията на района.

(2) Секретар на "Местна комисия за МКБППМН":
1. МКБППМН взаимодейства с всички институции на територията на района, които имат 
пряко отношение към малолетните и непълнолетните извършители на противообществени 
прояви;
2. МКБППМН подготвя и организира разглеждането на възпитателни дела на малолетни и
непълнолетни и контролира изпълнението на възпитателните мерки;
3. МКБППМН ръководи и контролира дейността на обществените възпитатели;
4. МКБППМН подготвя отчет за дейността си, който предлага на пленарно заседание на 
комисията;
5. МКБППМН попълва образците на Националния статистически институт.
(3) Главен експерт по „Управление на отбранително-мобилизационната подготовка“ и 
завеждащ регистратура за класифицирана информация изпълнява следните функции:
1 .Следи за спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация;



2. Разработва план за охрана чрез физически и технически средства и следи за неговото 
изпълнение;
3.Организира дейността по противопожарната и аварийната безопасност в района.
4. Разработва план за привеждане на Район "Младост" от мирно на военно положение и 
организира провеждането на мероприятия по подготовката за работа във военно време: 
ежегодно до 30 декември разработва и представя отчет в Столична община за проведените 
мероприятия по подготовката на района за работата във военно време и резултатите от тях.
5. Организира денонощно дежурство за поддържане на готовността на района за 
оповестяването му при привеждането на столицата от мирно на военно положение, при 
стихийни бедствия и крупни промишлени аварии;
6. Подпомага ръководителя на района при: привеждането на района от мирно на военно 
положение; Въвежда в действие и изпълнение на военновременния план на района и 
ведомствата, разположени на негова територия; Организира работата на пунктовете за 
управление, тяхната охрана и отбрана;
7. Изпълнява функциите и задълженията на завеждащ регистратура съгласно ЗЗКИ.

Раздел IV

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Чл.24. Специализираната администрация е пряко подчинена на кмета района по отношение на 
общо ръководство и контрол, и на секретаря - по отношение на административното 
ръководство и контрол.
(1) Специализираната администрация в район „Младост“ е организирана в шест отдела:
- Отдел Управление на общинската собственост и жилищния фонд";
- Отдел Регистрация и контрол на търговската дейност“;
- Отдел Образование, социални дейности и здравеопазване, култура и спорт";
- Отдел "Инженерна инфраструктура и благоустройство";
- Отдел „Инвестиции и контрол но строителството“;
-Отдел "Устройство на територията и кадастър“;
- Отдел „Екология“.
(2) Специализираната администрация има следните функции:
1. Съдейства за реализацията на общинската политика в сферата на устройственото 
планиране, градоустройството и строителството в частта за района;
2. Провежда и контролира действията по устройство на територията - прилагането на 
устройствените планове, одобрените инвестиционни проекти, разрешенията за строеж, 
спазването на действащите нормативни актове за устройство на територията, както и 
цялостната районна дейност, свързана с устройството на територията;
3.Организира и подпомага работата на Районния експертен съвет по устройство на 
територията и осигурява участието в заседанията му на представители на специализираните 
контролни и съгласувателни органи извън районната администрация;
4.0съществява процедури по разглеждане и изменение на действащи и създаване на 
нови устройствени планове;
5. Разглежда и съгласува идейни, технически и работни проекти;
6. Разглежда планове за регулация и техните изменения;
7. Извършва технически проучвания и проверки по искания и сигнали на граждани- 
s .Организира поддържането на архив на издадените строителни книжа;
9.Заверява преписи от документи и копия на планове и документацията към тях;
10. Подпомага управлението на процесите по придобиването, управлението и разпореждането 
с недвижимите и движимите имоти - общинска собственост;



11. Съставя актове за общинска собственост на недвижимите имоти и осъществява действия 
по отписването им от актовите книги;
12.0бработва и придвижва преписки по придобиване, предоставяне за стопанисване, 
правление, учредяване на права на ползване и на строеж, права за пристрояване и 
надстрояване и други ограничени вещни права върху общинските недвижими имоти;
13. Обработва и придвижва преписки по отдаване под наем и сключване на договори за 
съвместна дейност с трети лица на имоти или части от имоти, делби и замени на 
общински имоти и вещи;
14. Подпомага осъществяването на жилищната политика на общината в частта за районна;
15. Поддържа картотека на нуждаещите се от жилища лица и семейства;
16. Участва в организацията и провеждането на инициативи, свързани с политиката 
на района по опазване на околната среда;
17. Съгласува и координира проектирането и изграждането на подземните мрежи и 
съоръжения;
18. Осъществява взаимодействие и контрол на фирмите, извършващи дейности по 
сметопочистване и сметоизвозване, снегопочистване, почистването на териториите, 
предназначени за обществено ползване и експлоатацията на депа и инсталации, както и 
контрол по изпълнението на концесионните договори;
19.0съществява административен контрол и регулиране на стопанската дейност в района;
20. Води регистър на търговските обекти в района;
21. Организира и провежда конкурси за отдаване под наем на обекти -  общинска собственост;
22. Подготвя и провежда процедури по възлагане на обществени поръчки.
23. Формира и осъществява политиката на района в областта на образованието, културата, 
здравеопазването, социалните дейности, младежта и спорта.
24. Разработва и предлага краткосрочни и дългосрочни стратегии и програми за развитие на 
хуманитарните направления в района;
25. Разработва ежегодни културни календари;
26. Организира празници, фестивали и концерти, включени в културния календар на района;
27. Осъществява връзки и контакти с национални, чуждестранни и международни
институции за развитие на международната дейност в областта на изкуствата и културата и за 
осъществяване на културен обмен;
28. Взаимодейства с държавните институции, с професионалните творчески съюзи и 
гражданските сдружения в областта на образованието, културата и социалните дейности за 
реализиране на политиката на района и при осъществяването на взаимни проекти и 
инициативи;
29. Координира дейностите в сферата на профилактиката и здравеопазването и съдейства за 
провеждането на здравната реформа в района;
30. Координира реализирането на проекти и дейности, свързани със социалната интеграция на 
деца със специфични образователни изисквания и на деца в риск, на инвалидите и 
пенсионерите, както и дейността на благотворителни организации;
31 .Организира културни мероприятия и спортни прояви.

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ
Чл.25. Кметът на района назначава главен архитект на района по служебно правоотношение. 
Чл.26. (1) Главният архитект на района осъществява районната политика и контролира 
действията по устройство на територията, според предоставените му правомощия от Кмета на 
Столична община, Главния архитект на Столична община и Закона за устройство на 
територията.
(2) Главният архитект е пряко подчинен на кмета на района.
(3) Главният архитект ръководи, организира и контролира работата на отдел "Устройство на 
територията и кадастър".



(4) Главният архитект изпълнява следните функции:
1. Ръководи работата на районния експертен съвет по устройство на територията;
2. Осъществява контрол по прилагане на устройствените планове, одобрените инвестиционни 
проекти, разрешенията за строеж, спазването на действащите нормативни актове за 
устройство на територията, както и цялостната дейност на районната администрация, 
свързана с устройството на територията;
3. Издава визи за проектиране на ново строителство, разрешава преустройства, промяна на 
предназначението на обекти.
4. Одобрява инвестиционни проекти;
5. Издава разрешения за строеж;
6. Приема граждани и проектанти по въпроси и жалби;
7. Отговаря на молби, жалби и запитвания на физически и юридически лица;
8. Регистирира предаването на екзекутивна документация;
9. Одобрява скици с указан начин на поставяне и издава разрешения за поставяне на 
преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ;
10. Издава удостоверения за въвеждане в експлоатация на преместваеми обекти, разрешени от 
него.
11. Участва в комисии, назначени от кмета на района;
12. Подготвя задания за проектиране на общински инвестиционни проекти и 
градоустройствени разработки.

Чл.27. Отдел “Устройство на територията и кадастър” има следните функции:
1. Проверява съответствието на строежите с издадените строителни книжа и установява 
прилагането на ПУЛ по отношение на застрояването, което се удостоверява с подписване на 
Протокол обр.З;
2. Издава удостоверения по чл.13, ал.4 и 5 от ПГ13СПЗЗ;
3. Провежда процедури за въвод във владение на имоти, попадащи в строителните граници;
4. Процедира разрешаване изработването на проекти за изменение на ПУП, когато 
одобряването им е в правомощията на главния архитект на района;
5. Процедира обявяването и одобряването на проекти за изменение на ПУП, когато е в 
правомощията на главния архитект на района;
6. Организира и провежда обществени обсъждания на проекти за устройствени планове;
7. Прави справки по регулационните и застроителни планове;
8. Попълва служебната страница на данъчните декларации;
9. Издава удостоверения за идентичност на УПИ по предходни регулационни планове;
10. Издава удостоверения за параметрите на застрояване, съгласно действащия ПУП,
ЗУЗСО и ОУП на Столична община;
11. Обявява проекти за ПУП, разрешения за строеж, разрешения за поставяне и заповеди, 
издадени от главния архитект на Столична община;
12. Поддържа регистър на техническите паспорти на строежите;
13. Поддържа архив на издадените разрешения за строеж и инвестиционните проекти, които 
са неразделна част от тях;
14. Поддържа архив на подробните устройствени планове и техните изменения;
15. Издава визи за проектиране, съгласно чл.140 от ЗУТ, за които Главния архитект на района 
има предоставени правомощия;
16. Издава скици с указан начин на поставяне за обекти по чл.56 от ЗУТ, разположени в 
терени, които не са собственост на държавата или общината;
17. Процедира одобряване на схеми за разполагане на мобилни съоръжения пред стационарни 
търговски обекти;
18. Процедира, съгласува и одобрява инвестиционни проекти при условията на чл. 141, чл. 144 
и чл.154 от ЗУТ, за строежи четвърта и пета категория;



19. Процедира издаването на разрешения за строеж, съгласно чл.147 и чл.148 от ЗУТ за 
строежи четвърта, пета и шеста категория;
20. Процедира одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж за 
обекти на електронните съобщителни мрежи и съоръжения на територията на района;
21. Процедира презаверяване на разрешения за строеж, на които е изтекъл срока по чл.153,
ал.2 от ЗУТ; ......
22. Процедира, съгласува и одобрява инвестиционни проекти и издава разрешения за 
поставяне при условията на чл.56 от ЗУТ и Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, 
информационни и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на 
територията на Столична община, когато са в правомощията на главния архитект на района;
23. Процедира издаването на удостоверения за въвеждане в експлоатация на обекти, за 
които е издадено разрешение за поставяне от главния архитект на района;
24. Процедира разрешаване на външно изкуствено осветление на отделни недвижими имоти, 
съгласно чл.92, ал.2 от ЗУТ.
25. Издава становища за поделяемост на У ПИ, сгради или самостоятелни обекти, съгласно 
чл.201, ал.1, чл.202 и чл.203, ал.1 от ЗУТ;
26. Изготвя отговори на запитвания от граждани, фирми и институции;
27. Издава заверени копия от съхраняваните подробни устройствени планове, инвестиционни 
проекти, разрешения за строеж, разрешения за поставяне и др.документи;
28. Извършва административно обслужване в изнесен офис на Агенция по геодезия, 
картография и кадастър;
29. Участва в рамките на своята компетентност в комисии, свързани с дейността на района.

Чл.28 Отдел „Инженерна инфраструктура и благоустройство” има следните функции:
1. Изготвя програма за текущ ремонт на елементите на пътната инфраструктура на 
територията на СО р-п „Младост“. Осъществява контрол върху изпълнението й.
2. Изготвя договори за възстановяване на пътни настилки при изграждане на инженерни 
мрежи и съоръжения на основание Решение на СОС №279/27.04.2006г.
3. Организира воденето на регистър с информация за сключените договори за гаранции за 
допуснатите планови строителни работи съгласно Заповед № С015-РД-09-1449/02.12.2015г. 
на кмета на Столична община.
4. Контролира възстановителните работи след изпълнение на СМР от експлоатационните 
дружества, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални 
пространства.
5. Изготвя КП преди PC.
6. Издава Разрешения за строеж за обекти на инженерната инфраструктура. Одобрява ПБЗ и 
ПУСО по реда на ЗУО.
7. Издава заповеди за изменения в одобрените инвестиционни проекти по време на 
строителството за обекти на инженерната инфраструктура по чл.154, ал.5 от ЗУТ.
8. Обявява издадените Разрешения за строеж и заповеди по чл.154, ал.5 от ЗУТ на съответните 
органи на Дирекция за национален строителен контрол по местонахождение на строежа и на 
заинтересованите лица.
9. Съгласува проекти по части: конструктивна, ВиК, електро, ОВ, пътна, ВОД
10. Осигурява присъствие при откриване на строителни площадки и определяне на строителна 
линия и ниво и заверява протоколи обр. 2 и 2а съгласно приложени документи/чл.157, ал.2 от 
ЗУТ/.
11. Проверка и заверка на констативен акт 15 за установяване на годността на строежи на 
инженерната инфраструктура.
12. Издава удостоверения за завършен груб строеж по чл.181 от ЗУТ.
13. Определя административни адреси на жилищни сгради.



12. Издава удостоверения за завършен груб строеж по чл. 181 от ЗУТ.
13. Определя административни адреси на жилищни сгради.
14. Издава документи свързани с идентичност на адреса.
15. Участва в процедури по наименование на нови улици на територията на района.
16. Заверява и вписва в регистър технически паспорти за инженерната инфраструктура.
17. Участва в Държавни приемателни комисии за въвеждане в експлоатация на строежи на 
територията на района.
18. Издава разрешения за ползване на общински терени по време на строителство/чл. 157, ал.7 
от ЗУТ/.
19. Издава разрешения за работа в почивни и празнични дни.
20. Заверява преписи от документи и копия от планове и други.
21. Извършва проверки по сигнали на граждани и осъществява кореспонденция с тях във 
връзка с проблеми, свързани с техническата инфраструктура- безопасност на движението, 
топлофикационни, водопроводни и канализационни и електрически аварии.
22. Извършва кореспонденция с граждани и фирми свързани с инвестиционните им 
намерения.
23. Съставя Констативни протоколи свързани с течове и ремонти в сгради в режим на етажна 
собственост,
24. Провежда информационна кампания във връзка с програмата за „Енергийно обновяване на 
българските домове”.
25. Участва в комисии за разглеждане и оценяване на постъпили предложения при провеждане 
на процедури по ЗОП.
26. Подпомага кмета при провеждане на благоустройствени, комунални и др. мероприятия. 
Чл.29 Отдел „Инвестиции и контрол по строителството“ има следните функции:
I .Участва в комисии, назначени със заповед на Кмета.
2. Ръководи комисията на основание чд.210 от ЗУТ с оглед необходимостта от 
разглеждане на искания във връзка с чл.190, 191, 192, 193 и 194 от Закона за устройство 
на територията.
3. Изготвя необходимата документация и провежда законовите процедури при 
констатиране на незаконно строителство, съгласно действащите нормативи.
4. Участва в проверки по сигнали и молби на граждани.
З.Изготвя отговори на писма, молби, жалби, справки и др. постъпили в отдела.
6. Провежда превантивен контрол за установяване и регистриране на незаконни обекти.
7. Подготвя необходимата документация във връзка е провеждането на процедури по 
спиране на строителството при констатирани нарушения.
8. Подготвя необходимата документация и провежда процедури по премахване на 
незаконни строежи.
9. Установява незаконно поставени преместваеми обекти и рекламни елементи и провежда 
процедура по тяхното премахване.
Ю.Извършва проверка на регистрираните търговски обекти по реда на ЗУТ.
II .Изготвя отговори и становища по искане на горестоящи инстанции: РО „НСК”, ДНСК, 
МРРБ и др. след съгласуване с прекия ръководител.
12. Води регистър на издадените У BE и РП /разрешения за поставяне/ за обектите на 
територията на района и издаване на копия при необходимост.
13. Съгласува програми за основни и текущи ремонти на училища, детски заведения и 
сгради общинска собственост.
14. Участва в подготовката и провеждането на процедури по възлагане на обществени 
поръчки по ЗОП.
15. Изготвя справки за количества и видове работи, необходими за планиране на средства 
за извършване на основни ремонти в сгради, общинска собственост.



1 б.Изготвя количествено-стойностни сметки за обекти, училища и детски градини, 
включени в програмата за основни ремонти на Столична община.
П.Участва в комисии за разглеждане и оценяване на постъпили предложения при 
провеждане на процедури по ЗОП. у
18.Контролира качеството и количеството на изпълнените СМР,
1 ̂ .Проверява и подписва протоколи за заплащане извършените ремонтни работи.
20 Констатира и организира отстраняването на аварии, възникнали в сгради, общинска
СОиСТВСНОСТ.

21. Помага при необходимост, при реализиране на строителните и инвестиционни 
намерения на районната администрация.
22. Следи измененията в нормативните актове, засягащи дейността на отдела.
Чл.30 Отдел ттЕкология ” има следните функиии:
I .Разработват и участват в разработването на програми, стратегии и планове за опазване на 
околната среда;
2. Търси източници и прави предложения за финансовото осигуряване на районните 
екологични инициативи и обекти;
3. Осъществяват взаимодействие с неправителствените екологични и природозащитни
организации и движения; щ
4. Търсят и осигуряват съдействие на научната общност (университетите), частните и 
държавните фирми, неправителствените организации и със специалисти в областта на 
екологията по проблеми на екологията и чистата околна среда-
5. Контролират депонирането на отпадъци и опасни вещества на територията на района- 
м ен и д ам ъ тИ РЪК° В°ДЯТ ефеКТИВКа система за управление на отпадъците, чрез интегриран

7. Съдействат за реализирането на програми за решаване на проблемите, свързани с 
безстопанствените кучета;

L  око™ ^аасрИеда°РМаЦИОННИ ** ° бразователни кампании по проблеми, свързани с опазването

^Съгласуват инвестиционни проекти по част «Паркоустройство и благоустройство»;
0. Изготвят експертни оценки до Дирекция "Зелена система" към СО за издаване на 

разрешения за премахване и кастрене на дървесна и храстова растителност-
1. Изготвят задания за обекти на зелената система, които се възлагат по реда на ЗОИ- 

12. изготвят задания за ремонт и изграждане на детски площадки в парковите зони и ’ 
междуодокови пространства, които се възлагат по реда на ЗОП;
13.Организира своевременен ремонт на липсващи или счупени части по детските площадки в 
района според възможностите на отпуснатият бюджет. площадки в
14,Организира планирани мероприятия във връзка със санитарни и оформящи резитби на
територии, стопанисвани от общината. р
15. Осъществяват измерване, кубиране и маркиране на дървесина;
16. Издават позволителни за транспортиране на дървесина;
17. Вписване в регистър на район «Младост» на домашни любимци;
18. Издават удостоверения на управителите на етажната собственост-
19. Изготвят наказателни постановления по Наредбата за придобиване, притежаване и 
отглеждане на домашни животни, Наредба № 1 за обществения ред и опазване на общинските 
имоти, Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците, Наредба

изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията па СО и Наредба за 
организацията на движението на територията на СО; 1
20 Попълват ежемесечна справка до Столична община за брой регистрирани домашни

ВЪЗ °СН0Ва На П°ДадеНИ деклаРаиии кьм Дирекция « Местни данъци и такси» - район

21 .Осъществяват обявяване за ползване на водни обекти - изграждане на водоземно



съоръжение;
22. Съдействат за идентифициране и премахване на неорганизираните сметища;
23. Участват в комисията за ус тановяване на излезлите от употреба МПС;
24. Отговарят на молби, жалби и възражения на граждани и фирми свързани с зелената 
система и екологията на района;
25. Издават разрешение за кастрене и премахване на растителност в частни терени и имоти;
26. Публикуват обяви за инвестиционни предложения във връзка е преценяването на 
необходимостта от извършване на ОВОС;
27. Контролира т качествено на дейностите по поддържането на зелените площи, за което 
съставя констативни протоколи;
28.Организира ежеседмичното почистване на района по съставен линеен график;
29. Изготвят годишни манипулационни планове по поддръжка на зелената система на района;
30. Поддържа актуален регистър на парковата мебел в района;
31 .Поддържа актуален регистър на детските площадки в района;
32. Изразяват становище и дават препоръки за опазване на растителността и извършване на 
компенсаторно озеленяване;
33. Извършват контрол по спазване разпоредбите на Наредбата за придобиване, притежаване 
и отглеждане на животни - домашни любимци;
34.Организира проверки на собственице на домашни любимци и поддържа списък със 
картотекираните дом.

Чл. 31. Отдел “Управление на общинската собственост и жилищния Фонд” има 
следните функиии:
1. Издирва, проучва и окомнлектова документите, доказващи собствеността на общината и 
съставя актове за общинска собственост;
2. Създава досиета към актовете за общинска собственост;
3. Отразява всички новосъставени актове,както и промените във вече съществуващите актове 
в информационната система на Столична община „Промие“;
4. Вписва актовете за общинска собственост и договорите за продажба на общински жилища в 
Агенцията по вписванията;
5. Декларира имотите общинска собственост и настъпилите промени в общинската 
собственост в Дирекция „Общинска приходи” - отдел „Общински приходи-Младост“;
6. Подава справки за заприходяване на имотите-общинска собственост по баланса на района и 
отписването на тези, които са престанали да бъдат общинска собственост;
7. Проучва и подготвя отписването на имотите, неправилно актувани като общинска 
собственост, както и на онези, основанието за чието актуване е отпаднало;
8. Проучва, окомплектова и подготвя за изпращане на Областния управител преписки за 
деактуване на имоти - държавна собственост и на Кмета на Столична община преписки за 
деактуване на имоти -  общинска собственост;
9. Издирва и съставя актове за незаети общински имоти;
10. Издава заверени копия на договори за покупко-продажба на жилища и актове за общинска 
собственост;
11. Поддържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за 
имотите - общинска собственост;
12. Проучва и изготвя писма и удостоверения на фирми и граждани, свързани със 
собствеността на земя и сгради;
13. Координира и контролира процедурите, предвидени в Закона за устройство на 
територията, касаещи имотите - общинска собственост;



14. Прави предложения за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, 
относно общинските имоти в Службата по геодезия, картография и кадастър-гр. София;.
15. Подготвя и изпраща преписки по разпореждане с общински имоти до Столична община;
16. Извършва справки за реституционни претенции върху общински и частни имоти;
17. Изготвя становища по собствеността на терените през които се предвижда преминаване на 
комуникации;

18. Извършва контрол по стопанисване на общинските жилища, извършва огледи и изготвя 
констативни протоколи за състоянието им, изготвя заповеди за прекратяване на наемните 
отношения с нередовни наематели;
19. Подготвя и организира изпълнението на заповеди за изземване на общински жилища;
20. Приема документи и осъществява дейността по картотекиране на граждани е жилищни 
нужди на територията на района;
21. Изготвя протоколи по картотечни преписки;
22. Заверява молби-декларации по обстоятелствени проверки;
23. Изготвя писма до Агенция по вписванията за заличаване на ипотеки, учредени при 
продажбата на общински жилища;
24. Следи за състоянието на общинските имоти и прави предложения за стопанисването им;
25. Осъществява функции по изпълнението на жилищната политика на района;
26. Упражнява надзор по управлението, стопанисването, придобиването и разпореждането с
имоти - общинска собственост; ............
27. Обработва и докладва преписките за отдаване под наем на жилища -  общинска 
собственост и подготвя документите, свързани с тях;
28. Води регистър на договори за отдадени под наем жилища - общинска собственост;
29. Подготвя споразумения към договори (за отдаване под наем), както и анекси към тях за 
привеждането им в съответствие с настъпили промени в нормативната база;
30. Подготвя и подписва приемо-предавателни протоколи при приемане и предаване на 
общинските жилища;
31. Осъществява постоянен контрол по спазване на договорните условия с наемателите на 
жилища - общинска собственост;
32. Контролира редовността на плащанията по договорите за наеми на общински жилища и
подготвя информация за просрочените плащания от нередовни наематели на общинска 
собственост;
33. Извършва проверки по молби за покупка на жилища и прави предложения до СОС за 
продажбата им;
34. Изготвя възлагателни писма до лицензирани експерт-оценители за оценки, за продажба на 
общински жилища;
35. Изготвя заповеди и договори за продажба на общински жилища;

Чл. 32. Отдел “Регистрация и контрол на търговската дейност” съгласно 
нормативната уредба извършва следните дейности: ....................
1. Цялостна работа по приемане, подготовка и обработване на документи по заявления за работно 
време в стационарен търговски обект в съответствие с Наредбата за реда и
условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община /
НРУИТДТСО /;
2. Вписване в регистър информационен масив “Търговски обекти” на заявления за работно време на 
стационарен търговски обект и попълване на информационния масив в електронен вид;
3. Поддържане, класиране и съхранение на регистрации, уведомления и заявления за работно време на 
стационарен търговски обект;



4. Извършване на цялостната работа по приемане на документи, подготовка и обработване на 
заявления за работно време за извършване на търговска дейност на открито в имот частна собственост;
5. Вписване в регистър информационен масив “Обекти за търговия на открито в имоти частна 
собственост” на заверените заявления;
6.Отразяване на информацията за прекратени регистрации, уведомления и заявления в съответните 
регистри и в регистрите в електронен вид;
7. Обслужване на граждани и юридически лица във връзка с техни запитвания чрез даване на 
компетентна информация;
8. Участие в регулярни проверки за осъществяване на контрол по спазване на НРУИТДТСО, както и в 
проверки по постъпили жалби, молби и сигнали ;
9. Участие в съвместни проверки с други институции / НАП, СДВР и др./ за спазване 
разпоредбите на нормативната уредба;
10. Сезиране на съответния специализиран орган за контрол при наличие на нарушение на нормативен 
акт, който е от компетентността на съответния орган;
11. Съставяне на КП и АУАН от извършени проверки, вписване в регистър на издадените АУАН и 
връчването им;
12. При констатирани нарушения и връчен АУАН, изготвяне проект на НП и след издаването му от 
Столична община, вписването му в регистър;
13. (/комплектоване, изготвяне на описи и искане за влезли в сила НП и изпращане до ТД на НАП в 
София и в страната;
14. Изготвяне на покани и връчване на АУАН и НП, издадени от други институции за извършени 
нарушения по НРУИТДТСТО;
15. При поискване изготвяне на годишен отчет и справка до СО относно извършени проверки, 
издадени АУАН и наказателни постановления;
16. Изготвяне на разрешения за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терен 
общинска собственост и за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред
стационарен търговски обект, както и прекратяване на разрешения след подадено заявление от 
търговеца;
17. Изготвяне на списъци с приложени разрешения за заверяване от СО-Дирекция “Икономика и 
търговска дейност”;
18. Издаване на служебни бележки за определяне на дължимата такса в съответствие с Наредбата за 
определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО, вписване в 
съответния регистър и връчване на разрешенията за ползване на място за извършване на търговия на 
открито върху терен общинска собственост и разрешенията за ползване на място за разполагане на 
подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект;
19. Окомплектоване копия на досиета на наематели до правен отдел за завеждане на дела;
20. Изготвяне на заповеди на кмета във връзка с дейността на отдела;
21. Участие в комисии за провеждане на конкурс по документи за отдаване под наем на недвижими 
имоти -  частна/публична общинска собственост;
22. Участие в комисии в изпълнение заповеди на кмета на район “Младост”;
23. Изготвяне и изпращане на писма по молби, жалби и сигнали на граждани, както и до други 
организации и институции във връзка с техни молби и сигнали;
24. Изготвяне на справки необходими във връзка с работата на отдела, както и за други 
организации и институции по повод техни молби;
25. Изготвяне на ежемесечна справка до СО - ОП ’’Туризъм” относно новооткрити търговски обекти 
подлежащи на категоризация;
26. Изготвяне на ежемесечна справка до Столична община за отдадените под наем общински 
недвижими имоти — терени и помещения.
27. Изготвяне на ежемесечна справка, относно изпълнение на решения и програми на СОС и заповеди 
на кмета на СО.
28. Изготвяне на ежемесечна справка до отдел ИКС, във връзка с чл.6, ал.2 от НРУИТДТСО за 
постъпили заявления за работно време, за установяне законността на обекта;
29. Извършване на подготовка и провеждане на конкурси за отдаване под наем на общински 
нежилищни помещения и терени, като изготвяне на възлагателни писма, доклади, проекти на решения 
на СОС, проекти на заповеди на Кмета на СО и комплектоване на преписките за провеждането на



конкурс;
30. Изготвяне писма, справки до отдел ФСДБ за начисляване и снемане от прог рама “Имоти” на 
наематели;
31. Изготвяне на договори за наем по образец от конкурсна документация, анекси и споразумения за
обезщетение за ползване на общински нежилищни помещения и терени /павилиони, стълби, 
паркинги/; ...........
32. Извършват контрол по изпълнение на поетите в сключените договори от наемателите ангажименти 
към района, като съставят констативни протоколи, приемо-предавателни протоколи и провеждат 
процедурата по прекратяване на наемни отношения.
33. Редовно следене на информацията за задължения на наематели на общински имоти в програма
Имоти и своевременно предприемане на мерки за събиране на задълженията - изготвяне и 

изпращане на писма и покани;
34. Във връзка с управлението и стопанисването на общински нежилищни имоти, отдел
РКТД подпомага служителите от други отдели за извършване на процедура по усвояване и изземване 
на имотите, като изготвят писма, покани за доброволно освобождаване на общински имот, обявявания 
по чл.61 от АПК, констативни актове и др.;
35. Отделът е ангажиран с управление на клубната база предоставена за ползване от Политически 
партии;
36. Приемане, подготовка, издаване, респ.прекратяване на разрешения за ползване на място
чрез поставяне на фирмени информационно-указателни табели и разрешения за поставяне на 
тотем;
37. Изготвяне на писма по подадени Заявления за издаване на разрешения за ФИУТ, респ. 

тотем до заявителите, за отстраняване на пропуските или мотивиран отказ за издаване на 
разрешения при констатирани нарушения на НРУИТДТСО и НПОРИМДЕРДТСО;
38. Вписване, респ. отписване в регистър "информационен масив на издадените разрешения за 
ползване на място чрез поставяне на фирмени информационно-указателни табели” и регистър 
„ Фирмени тотеми” в електронен вид;
39. Изготвяне на писма, комплектовани със съответните документи до други райони, за 
издаване на разрешение за ФИУТ и отразяване информацията в ел. регистър, въз основа на 
разрешението от съответния район;
40. Поддържане, класиране и съхранение на издадените разрешения за ползване на място чрез 
поставяне на фирмени информационно-указателни табели и тотеми.

Чл. 33. Отдел “Образование. социални дейности и здравеопазване, култура и спорт” има 
следните функиии:
1. Координира взаимодействието между района и общинските учебни и детски заведения и 
подпомага нормативно дейността им;
2. Организира и провежда дейности за повишаване качеството на образованието и по 
осигуряване на присъствието на децата до 16-годишна възраст в общинските училища;
3. Съдейства на местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и 
непълнолетни и за съвместната работа с учебните заведения;
4. Организира и участва в провеждането на конкурси за отдаване под наем на помещения в 
училища и детски градини;
5. Организира и участва в провеждането на конкурси за извършване на ремонтни дейности в 
учебните и детски заведения, както и на такива за охрана на учебните и детските заведения;
6. Организира и провежда процедури по възлагането на обществени поръчки за доставки на 
хранителни продукти и хигиенни материали в детските заведения и транспортирането на 
приготвената в Детска млечна кухня храна до пунктовете й за раздаване;
7. Организира и провежда процедури по възлагането на други обществени поръчки, 
включително и за изграждане на нови детски заведения, като и на такива, свързани с доставки 
или предоставяне на услуги за учебните и детските заведения в района;



8. Контролира храненето на децата и учениците, подпомага директорите на учебните и 
детските заведения за осигуряване на рационално хранене при оползотворяване на 
свободното време на учениците и децата;
9. Проучва и предлага за обсъждане промени в мрежата от учебни и детски заведения, с цел 
оптимизирането и привеждането й в съответствие с демографските тенденции, както и за 
повишаване качеството на дейността им;
10. Участва в разработването и реализацията на съвместни проекти с държавни институции, 
неправителствени организации и фондации в областта на образованието.
11. Координира и обслужва експертно, методически и нормативно дейността на общинските 
структури за култура;
12. Следи за ефективността в работата на читалищата;
13. Съдейства за стимулирането на творческите дейности, в т.ч. и на любителското изкуство,
чрез организационно и методическо подпомагане на културни инициативи, целеви програми и 
други проекти;

14. Планира, организира и провежда дейностите, включени в годишния културен календар; 
национални празници, общоградски тържества, чествания, местни и регионални културни 
инициативи с традиционен характер, международни и регионални фестивали;
15. Проучва, обработва и предоставя информация и консултации по национални и 
международни програми в сферата на културата;
16. Поддържа контакти, инициира и координира съвместни дейности и проекти на общината и 
читалищата с Министерството на културата, чуждестранните културни центрове у нас 
фондации и други институции;
17. Разработва проекти и участва в програми за стимулиране на европейските интеграционни 
процеси в сферата на културата;

18. Организира и провежда конкурси за осигуряването на дейностите в областта на културата 
и за стимулирането на художествения живот на територията на района;
19. Организира, осигурява и осъществява връзките на общината с правителствени, 
политически и НПО от страната и чужбина;
20. Създава условия за активна обратна връзка с гражданите чрез дискусии, конференции,
обсъждания и други, с цел коригиране и усъвършенстване на взаимодействието на районната 
администрация с тях;
21. Работи с малцинствени етнически групи от населението за поддържане, развитие и 
съхраняване на техните културни традиции и обичаи;
22. Разработва районни програми, планове и стратегии за деца със специални образователни 
потребности, като и за деца с изявени дарби;

23. Провежда общинската здравна политика в училищата и детските заведения на територията 
на района;

24: Разработва здравна програма, включително и по ресурсното осигуряване на здравните 
дейности в училищата и детските заведения;
25. Организира детското и ученическото здравеопазване на територията на района; 
26,Осъществява връзки с други институции, имащи отношение към решаването на 
проблемите на здравеопазването в района;
26. Организира лекарственото снабдяване на училищата и детските градини;
27. Осъществява държавната и общинската политика в областта на спорта;
28. Организира спортни прояви;
29. Обработва преписки за опрощаване на държавни вземания, постъпили от 
администрацията на президента на републиката;



ЗО.Контрол и организация на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и 
включване в образувателната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и 
училищна възраст.

Раздел V
ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ

Чл.34 (1) Административното обслужване на физическите и юридическите лица в район 
Младост" се осъществява в Центъра за услуги и информация (ЦУИ) на района.

(2) Административните услуги се предоставят в контекста на принципа "едно гише" 
съгласно Инструкция за административно обслужване в Центъра за услуги и информация 
в район Младост , която се разработва от секретаря и се одобрява от кмета на района. |
(2) В случай на необходимост в работата на ЦУИ могат да бъдат ангажирани и всички 
други служители от звената в администрацията, предоставящи административни услуги. 
Чл.35 (1) Работните помещения на ЦУИ се намират на първия етаж в административната 
сграда на район «Младост».
(2) Приемното време на ЦУИ е всеки работен ден от 8.30 до 17.00ч.
(3) Приемното време и почивките на служителите в ЦУИ във вторник и четвъртък са 
съобразени с приемното време на цялата администрация.
Чл.36 Предоставянето на административни услуги и информация в ЦУИ е организирано на 
десет гишета и в стая 119, както следва;
Гише 1; Търговска дейност;
Гише 2: Общинска собственост и жилищно настаняване;
Гише 3: Архитектура, строителство и благоустройство;
Гише 4. Общо деловодство /правни услуги, селско стопанство, екология и др.;

Забележка: Гишета от 1 до 4 са взаимозаменяеми.
Гише 5-6: Каса (заплащане на такси за услугите, предоставяни от районната 
администрация и на наемите за ползване на общински нежилищни имоти)- 
Гише 7-8: ЕСГРАОН;
Гише 9-10: Гражданско състояние;
Чл.37 (1) Административните услуги, предоставяни от район "Младост", имат наименования, 
унифицирани за всички районни администрации в Столична община.
(2) Заявяването на административните услуги става с формуляри, унифицирани за всички 
районни администрации в Столична община.
(3) Изискванията по отношение на сроковете за предоставяне на услугите, необходимите за 
прилагане към формулярите документи и цените са унифицирани за всички районни 
администрации в Столична община, съобразно действащото в страната законодателство и 
наредбите на Столичния общински съвет.
Чл.38 Освен чрез служителите в ЦУИ, районната администрация осигурява достъп до 
информация за реда и условията за предоставяне на административни услуги в Столичните 
районни администрации чрез интернет сайта си, информационни табла, брошури, диплянки, 
каталози и други достъпни средства.

Раздел VI
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

Чл.39 Дейността на районната администрация се осъществява от държавни служители и от 
служители по трудово правоотношение.



Чл.40 Длъжностното разписание се утвърждава от кмета на района.
Чл.41 (1) Служителите в районната администрация осъществяват своята дейност в 
съответствие със Закона за държавния служител, Кодекса на труда, подзаконовите 
нормативни актове и Вътрешните правила за трудовия ред в администрацията на район 
"Младост".
(2) Вътрешните правила за трудовия ред в администрацията на район "Младост" се 
утвърждават от кмета на района.
Чл.42 (1) Длъжностите в районната администрация се заемат от лица с професионална 
квалификация, включваща задължителна минимална степен на завършено образование и 
професионален опит.
(2) Секретарят на района или упълномощен от него служител с ръководни функции може да 
определи и допълнителни изисквания с длъжностните характеристики.
Чл.43 (1) Постъпването на държавна служба в районната администрация става задължително 
при спазване на разпоредбите на Закона за държавния служител и подзаконовите нормативни 
актове.
(2) Със заповед на кмета на района могат да бъдат определени и длъжностите по трудово 
правоотношение, които се заемат след провеждане на конкурс.
Чл.44 Служителите в районната администрация изпълняват възложените им задачи и 
отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата, съобразно длъжностните 
им характеристики.
Чл.45 (1) Ръководителите на административните звена ръководят, организират, контролират, 
координират, отчитат и носят отговорност за дейността на съответното структурно звено в 
съответствие е определените в този правилник функции. Те изпълняват и други задачи, 
определени от кмета на района в кръга на дейността им.
(2) При отсъствие ръководителят на административно звено се замества от определено 
със заповед на кмета лице от състава на администрацията.
Чл. 46 Служителите от районната администрация са длъжни:
1. Да изпълняват задълженията си точно, добросъвестно и безпристрастно в съответствие със 
законите на страната;
2. С ежедневната си работа да допринасят за издигане авторитета на районната 
администрация и за повишаване доверието на гражданите и институциите към органите на 
местната власт;
3. Да използват работното си време за компетентно изпълнение на служебните си задължения 
и възложените от съответния ръководител задачи;
4. Професионално, културно и етично да обслужват гражданите и служебните лица;
5. Да познават в детайли нормативните документи, които ползват в пряката си работа, с цел 
недопускане на грешки и нарушения, засягащи интересите на гражданите;
6. Да проявяват инициативност и творчество и да правят предложения пред кмета, заместник- 
кмета и секретаря за по-ефективно изпълнение на задълженията на районната администрация;
7. Да повишават професионалната си квалификация и да следят и прилагат новостите в 
работата си;
8. Да изготвят пълни и компетентни отговори на молби и жалби на граждани и висшестоящи 
органи от своята сфера на дейност в законния срок;
9. Да опазват държавната и служебната тайна в съответствие със законовите разпоредби;
10. Да ползват икономично канцеларските материали, ел. енергия, водата, телефонните 
разговори и др. с цел намаляване на разходите за материалната издръжка на районната 
администрация;



11. Да опазват и съхраняват документацията и кореспонденцията, която получават или 
подготвят, в съответствие с нормативните изисквания;
12. Да спазват противопожарните изисквания и изискванията за гарантиране на безопасност 
на труда.
Чл.47 Служителите могат да правят изявления от името на районната администрация само със 
съгласието на кмета на района.
Чл.48 Служителите в районната администрация имат право на работно облекло съгласно 
действащото законодателство. Конкретната стойност на работното облекло се определя със 
заповед на кмета на район "Младост". Средствата се осигуряват от общинския бюджет.
Чл.49 За изпълнение на своите задължения служителите имат право на възнаграждение по 
ред, определен в Кодекса на труда, Закона за държавния служител, подзаконовите нормативни 
актове и Вътрешните правила за работната заплата на СО - район "Младост".
Чл.50 Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при петдневна 
работна седмица.
Чл.51 (1) За принос при изпълнение на служебните си задължения служителите в районната 
администрация имат право на отличия и награди.
(2) Видовете отличия и награди, както и реда за получаването им се определят с Вътрешните 
правила за работната заплата на СО - район "Младост".
(3) Награждаването на служителите от районната администрация се извършва със заповед на 
кмета на района. В заповедта за награждаване се определя видът отличие или награда.
(4) Кмегът на района може по своя преценка едновременно да ншради е отличие и с 
предметна наг рада.
Чл.52 За нарушение на трудовата дисциплина служителите носят дисциплинарна отговорност 
по Кодекса на труда или Закона за държавния служител.
Чл.53 Служителите в районната администрация имат всички права и задължения съгласно 
Кодекса на труда, Закона за държавния служител и подзаконовите нормативни актове, 
свързани с тяхната дейност.
Чл.54 (1) Документите, изпратени до района от държавни органи, от юридически или 
физически лица, се завеждат в деловодството във входящ регистър (ПП "Деловодство"), като 
се отбелязва датата на получаването.
(2) След завеждането на документите се извършва проверка за наличието на всички реквизити 
и приложения към тях, и се образува служебна преписка.
Чл.55 (1) Кметът, заместник-кметовете, секретарят и другите служители на ръководни 
длъжности, съобразно правомощията си, регламентирани в Инструкцията за административно 
обслужване в Центъра за услуги и информация в район "Младост", разпределят служебните 
преписки, насочени към тях, е резолюция до съответните служители в районната 
администрация. С резолюцията си възлагат изработването на служебните преписки на 
подчинените им служители.
(2) Разпределението на служебните преписки се извършва веднага след постъпването им в 
района.
(3) Поименното разпределение и движение на служебните преписки задължително се 
отбелязва в деловодната система на района,
Чл.56 На всички молби, жалби или заявления се отговаря в срок от получаването им, 
определен в съответен нормативен акт.
Чл.57 (1) Изходящите от района документи се съставят в един или повече екземпляра и 
съдържат инициалите на служителите, които са ги изготвили и написали. Подписването 
яа изходящите документи се извършва от кмета на района, заместник-кметовете, секретаря



или други служители в администрацията, съобразно техните правомощия.
(2) Документите се обработват и съхраняват съгласно Закона за държавния архивен фонд и 
подзаконовите му нормативни актове.
Чл.58 (1) Преди подписване от кмета на района всички заповеди задължително се съгласуват с 
началник на отдел ПОЧР, с ресорния заместник-кмет или секретаря.
(2) Преди подписване от кмета на района всички договори се подписват от началника на отдел 
«Финансово-счетоводни дейности и бюджет » след съгласуване с началник на отдел ПОЧР, с 
ресорния заместник-кмет или секретаря.
Чл.59 (1) Работното време на районната администрация е от 8.30 до 17.00 ч. с прекъсване за 
почивка от 12.30 до 13.00 ч.
(2) Кметът на района може да определи ненормирано работно време за определени служители 
при спазване на нормите за междудневна и седмична почивка.
(3) Пропускателният режим в сградата на администрацията за служителите, длъжностните 
лица и гражданите се определя с Вътрешните правила за трудовия ред в администрацията на 
район "Младост".
Чл. 60 (1) Приемното време на кмета, заместник-кметовете, секретаря и всички служители в 
администрацията на района се оповестява на информационното табло в административната 
сграда.
(2) В определеното приемно време и след предварително записване кметът на района приема 
гражданите в приемната на първия етаж.
(3) Служителят съставят график за срещите на кмета с граждани по тяхна устна или писмена 
молба.
Чл.61 (1) Работата с молбите, предложенията, сигналите и жалбите на гражданите, свързани с 
обществено-икономическия живот в района, се осъществява от компетентните структурни 
звена под прекия контрол на ресорните заместник-кметове и секретаря.
(2) Работата с молбите, предложенията, сигналите и жалбите на гражданите, свързани с 
информация за злоупотреба с власт и корупция, лошо управление на общинска собственост 
или с други незаконосъобразни действия или бездействия на служителите в районната 
администрация, е които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни 
нтереси на други лица, се осъществява от секретаря на района. В случай, че с такъв сигнал се 
визира работата на секретаря, кметът на района възлага работата по него на някой от зам.- 
кметовете.
Чл.62 Всички служители в районната администрация се запознават с:
1. Устройствения правилник на районната администрация;
2. Вътрешните правила за трудовия ред в администрацията на район "Младост";
3. Инструкцията за административно обслужване в Центъра за услуги и информация в район 
"Младост";
4. Вътрешните правила за работната заплата на СО - район "Младост";
5. Правилата за работа след въвеждане на компютърна обработка на общинските наеми, такси 
и други местни приходи в район "Младост";
6. Инструкцията за организация на информационно-деловодната дейност и работата с 
документи на хартиени носители, свързани е административните дейности и с 
административното обслужване на физически и юридически лица в столичната общинска 
администрация и в районните администрации;
7. Вътрешните правила за организация на административното обслужване от 
администрацията на Столична община;
8. Вътрешни правила за Етика;



9. Хартата на клиента в Столична община;
10. Плана за действие на служителите в администрацията на район "Младост" при бедствия, 
пожари и аварии.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Устройственият правилник на районната администрация е разработен и утвърден на 
основание чл. 46, ал.1, т. 12 във връзка с чл. 44, ал.1, т. 17 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 11 от Закона за администрацията. 
§2. Изменения и допълнения в Устройствения правилник се извършват при необходимост от 
промяна в структурата на общинската администрация и/или изменения във функциите на 
районните административни звена.
§3. Контролът по изпълнението на настоящия Устройствен правилник се възлага на секретаря 
на район „Младост“.
§4.Устройственият правилник е утвърден от кмета на район „Младост" н а ......................г. и
влиза в сила о т ...............................г.
Съгласувано:


