
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 

 

 

ПРОТОКОЛ № 29 

От 05.03.2009 година 

Р Е Ш Е Н И Е  № 337 

 

 

Относно:  Одобряване на обща численост и структура на общинската 

администрация за мандат 2007-2011 г. 

 

 

 

             На основание чл. 21 ал. 1, т. 2  ЗМСМА,  във вр. с  чл. 78 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Враца, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

 

  ОБЩИНСКИЯТ    СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 
 1.Одобрява за  обща численост на персонала в община Враца -  196 

бр., считано от 01.01.2009 г.  

 2. Одобрява  структура с численост 196 бройки, считано от 

01.01.2009 г., в т. ч.: 1 122 „Делегирана от държавата  дейност” -  171 

бройки,  съгласно Приложение 1 (неразделна част) и  дофинансирани  

3 122  „Общинска администрация”  – 25 бройки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                             /Н.Коцев /    

              Вярно с оригинала:                   

                     Сп."Работа със съветниците":       
           /Й. Стоянова/ 



Приложение 1 

С Т Р У К Т У Р А 
 

на Общинска администрация Враца за мандат 2007– 2011 г. 
в сила от 01.01.2009 г. 

Обща численост на персонала – 171 бр. 
 

I. Ръководство  

   

 1. Кмет   

 2. Зам.-кмет по образованието   

 3. Зам.-кмет по устройство на територията и 

строителството   

 4. Зам.-кмет по здравеопазване и социални дейности   

 5. Зам.-кмет по туризъм, спорт и оперативни програми   

 6. Секретар   

 Дирекция  “Вътрешен одит”                                                          

    
II. Обща администрация  

 1. Дирекция “Канцелария на кмета”   

 1.1. Отдел „ Организационно обслужване, международна дейност 

и протокол” 

1.1.1. Сектор “Административно осигуряване на ОбС и кметства”       

1.1.2. Сектор “Международна дейност и протокол” 

1.2.    Отдел “Духовни дейности и връзки с обществеността”  

   

 2. Дирекция “Финансово-стопанска дейност”   

 2.1. Отдел „Финансово-счетоводен”   

 2.2. Отдел “Административно-стопанска дейност, 

управление при кризи и ОМП”    

    

 3. Дирекция “Административно-правно и информационно 

обслужване”     

 3.1. Отдел „Правно-нормативно обслужване и управление на 

човешките ресурси” 

3.1.1 Сектор „Управление на човешките ресурси”    

 3.2. Отдел “Обществени поръчки и концесии”  
 

  
  

 3.3. Отдел “Гражданско състояние”      

 3.4. Отдел „Административно и информационно 

техническо обслужване и технологии”     
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 4. Дирекция “Управление на общинска собственост”    

      

 5. Дирекция “Местни данъци и такси”   

 5.1. Отдел “Обслужване”    

 5.2. Отдел “Отчитане на приходи”    

 5.3. Отдел “Контрол, проверки и ревизии”    
 

III. Специализирана администрация  

              

 6. Дирекция “Устройство на територията, строителство и 

опазване на околна среда”   

     

 6.1 Отдел “Устройство на територията”    

 6.1.1. Сектор “Контрол по строителството   

 6.1.2. Сектор “Административно-териториално обслужване  

 6.2. Отдел “Строителство, инфраструктура и опазване 

на околна среда”    

 6.2.1. Сектор “Инженерна инфраструктура”  

 6.2.2. Сектор “Строителство”  

 6.2.3. Сектор “Опазване на околна среда”  

   

 7. Дирекция “Образование, здравеопазване и социални 

дейности”   

 7.1. Отдел “Образование”    

 7.2. Отдел “Здравеопазване и социални дейности”  

   

 8. Дирекция “Развитие на гражданското общество, туризъм, 

спорт и оперативни програми”  

 8.1. Отдел “Оперативни програми”  

 8.2. Отдел “Туризъм, спорт и развитие на гражданското 

общество”  

   

ІV. Изнесена кметска администрация  

 1. Кметове на кметства   

 2. Главни специалисти – секретари на кметства   

 3. Кметски наместници   
 

 

 

 
 


