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ОТЧЕТ  НА  ДИРЕКЦИЯ ”АДМИНИСТРАТИВНО – ПРАВНО И 

ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ” ЗА ПЕРИОДА: ЯНУАРИ 2008г. – ЮНИ 

2008г. 

 

 

Отдел “ Управление на човешките ресурси и Юридическо обслужване ” 

 

      Компетенциите на отдел “Управление на човешки ресурси и юридическо 

обслужване”, дирекция “Административно-правно и информационно обслужване” 

по отношение организацията и управлението на човешките ресурси са посочени в 

Устройствения правилник на Община Враца и са във връзка със: 

• наемане и подбор на кадри;  

• въвеждане на новопостъпили служители;  

• оценка на трудовото изпълнение и развитие в кариерата;  

• разработване и координиране изпълнението на стратегията на общината за 

обучение и професионална квалификация, преквалификация;  

• разработване на вътрешни правила, касаещи труда и работната заплата на 

персонала на общината, в съответствие с действащото законодателство; 

• разработване, актуализиране и утвърждаване на длъжностните 

характеристики;  

• изготвяне длъжностното и поименно разписание на длъжностите в 

общината и работните заплати на служителите; 

• изготвяне на документите, свързани с възникването, изменянето и 

прекратяване на трудовите и служебните правоотношения на 

служителите, както и други документи по Кодекса на труда и по Закона за 

държавния служител; 

• налагане на дисциплинарни наказания на служителите на общината;  

• методически указания по управление на човешките ресурси и 

организационното развитие; 

• осигуряване спазването на здравословни и безопасни  условия на труд. 

 Всички назначавания, преназначавания, отпуски и класирания, наказания и 

уволнения са извършени от специалист от отдела, спазвайки изискванията на 

нормативните документи и разпоредби, т.е. в отдела се изготвят всички проекто-

заповеди, свързани с човешките ресурси, трудови договори, допълнителни 

споразумения и др. 

 За периода 01.01.2008 г. - 30.06.2008 г. в Общинска администрация –Враца са 

назначени 55 бр.служители, от които 40 бр. по трудово и 15 бр. по служебно 

правоотношение. 

  Освободени са общо 74 бр., в т.ч. по трудови правоотношения 67 бр. и по 

служебни правоотношения – 7 бр.  



 Извършени са регистрации в НАП на всички трудови договори, 

допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови 

правоотношения, съгласно изискванията на нормативната уредба. 

          Организирани и проведени са 20 конкурсни процедури, от които 17 по Закона 

за държавния служител и 3 по трудови правоотношения за директори на 

специализирани институции. 

  Разработен е годишен план за обучение за служителите от общинска 

администрация, в който са включени общо 125 бр. служители. 

 В изпълнение на изискванията на чл.35-б от Закона за държавния служител 

през месец май са обучени 65 държавни служители. Всички са получили 

сертификати от Министерство на държавната администрация “Въведение в 

държавна служба”.   

  Разработени са вътрешни правила за организация на работната заплата в 

съответствие с действащото законодателство. 

  Длъжностните характеристики на служителите са разработени в съответствие 

с изискванията на Наредба № 2 от 17.12.2007 г. за длъжностните характеристики на 

държавните служители и се съхраняват в досиетата на служителите. 

  Изготвени са длъжностни и поименни разписания на длъжностите и 

работните заплати на служителите в общината съобразно новоприетата структура на 

Община Враца, изменяни и допълнени в съответствие с нормативните изисквания. 

  Във връзка с прилагане на Наредбата за условията и реда за атестиране на 

служителите в държавната администрация са разработени работни планове за 

атестиране на дейността на служителите през 2008 г. Проведени са междинни срещи 

между оценяващия ръководител и оценявания в периода 01.06.2008 – 15.07.2008 г. 

Служителите от отдела дават методически указания във връзка с атестирането на 

служителите в администрацията; 

 В отдела са обработени, регистрирани и представени в НОИ 320 бр. болнични 

листове и съпровождащите ги документи; 

  В отдела се води регистър на трудоустроените лица в общината. 

 Изготвят се заповеди за полагане на извънреден труд. Извършва се 

регистрация и отчитане на същия  пред Инспекцията по труда. 

  Изготвени са графици за ползване на платените годишни отпуски, които се 

ползват от служителите ритмично, без нарушаване на работния процес. 

  Във връзка с изискванията на ЗЗБУТ се извършва начален и периодичен 

инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд. 

 В отдела се създават, съхраняват и актуализират служебните и трудови 

досиета на служителите, произтичащи от ЗДС, КТ, ЗА, Наредбата за служебното 

положение, Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите, 

Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите, Постановление № 66 

на МС, Постановленията на МС за работната заплата в бюджетните организации и 

дейности за всяка година. 

 Изготвят се справки, анализи и статистически отчети за РЗ и движението на 

кадрите. 

  Следи се за прекласиране на всички служители съгласно нормативната 

уредба. 

 

 

Юридическо обслужване 

 

         Юридическото обслужване към отдел: “Управление на човешки ресурси и 

юридическо обслужване” през 2008 г. се извършва от един ст. юрисконсулт, от 

27.01.2008 г. един юрист, с който е сключен граждански договор по ЗЗД и един 

технически сътрудник. Процесуалното представителство на Общината се 

осъществява от  Адвокатско дружество „Пешковски и Карамелски”. 



 

1. Изготвяне на документации за процедури за възлагане на обществени поръчки 

по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки – 12 броя; 

2. Провеждане на процедури за избор на изпълнители за строителство, услуги и 

доставки, включително при условията на чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НВМОП 

(събиране на три ценови оферти) – 31 броя; 

3. Водене на регистър за обществените поръчки; 

4. Изготвяне на опис и предаване за съхраняване на цялата документация, 

свързана с възлагането на обществени поръчки за периода от 2002 г. до 2005 г. 

в Общинския архив – 102 броя;  

5. Организиране и провеждане на конкурси за назначаване на държавни 

служители – 17 броя; 

6. Организиране и провеждане на конкурси по Кодекса на труда за назначаване 

на Директори на специализирани институции  - 3 броя; 

7. Регистриране на договорите, сключени с Община Враца; 

8. Изготвяне на Наказателни постановления по Закона за местните данъци и 

такси - 557 броя; 

9. Даване оценка на условията за признаване на чуждестранни съдебни решения 

за развод по Кодекса за международно частно право; 

10. Изготвяне на Решения за предоставяне на достъп до обществена информация; 

11. Комплектоване на административни преписки за съдилищата, във връзка с 

постъпили жалби на граждани или ЮЛ; 

12. Изработване на договори, по които страна е Община Враца; 

13. Всекидневни правни консултации на служители от общинската 

администрация, на директори на учебни и здравни заведения, на търговски 

дружества с общинско участие и на всички звена на бюджетна издръжка; 

14. Отговори и консултации на граждани, свързани с устройствени, вещно-правни 

или други въпроси, в които общината е страна; 

15. Участие в изготвянето и обсъждането на общи и индивидуални 

административни актове в общинската администрация; 

16. Участие в комисии, съгласно заповеди на кмета на общината, а именно:  

14.1. В Общински Експертен съвет по УТ към Гл. архитект; 

14.2. По управление и разпореждане с общински жилищен фонд; 

14.3. По управление на общински нежилищни имоти; 

14.4. По разпореждане с общински нежилищни имоти; 

 

 

Звено „Временна заетост” към община Враца 

Разработва, консултира и контролира Н. П МТСП 

 

         За изминалия период са осигурени 475 работни места, отговарящи на 

изискванията с осигурени средства от общината в размер на 200 000 лева за 

материали. 

 В момента работещите специалисти във звеното разработиха удължаване на 

всички програми с изтекъл срок. За да се осъществят всички тези разработки е 

необходимо да се отпуснат допълнителни финансови средства от общината в размер 

на 100 000 лв. за материали, които трябва да бъдат гласувани от общински съвети. 

 Всички това ще даде възможност и гаранция за удължаване срока за ползване 

на наетите лица като аварийни групи през есенно-зимния сезон. 

 

 

Отдел “Гражданско състояние” 

 



 Отдел “Гражданско състояние” заема значително място в структурата на 

администрацията в Община Враца. 

  Административната дейност произтича от Закон за местното самоуправление 

и местната администрация, Закон за гражданската регистрация, Закон за БДС, Закон 

за  наследството, Семеен кодекс, Закон за българското гражданство, Закон за 

чужденците в Република България, Административно-процесуалния кодекс, Кодекса 

на международно частно право и др.  

Отделът извършва  административно обслужване на населението, свързано с 

гражданското състояние и гражданската регистрация, като за посочения период са 

издадени общо 7 769 бр. удостоверения по различните видове административни 

услуги и външна поща – писма от граждани и държавни институции:  МВР, Съд, 

ЧСИ и др. както следва: 

 

Вид административна услуга Брой 

1.Акт за раждане /оригинал/ 364 

2.Акт за брак /оригинал/ 123 

3.Акт за смърт /оригинал/ 485 

4.Дубликат от акт за раждане 603 

5.Дубликат от акт за брак 96 

6.Дубликат от акт за смърт 61 

7.Удостоверения за наследници 1067 

8.Удостоверения за сем.положение 1450 

9.Удостоверения за идентичност 108 

10.Удостоверения за скл. на брак с чужденец 33 

11.Удостоверения за осиновяване 3 

12.Удостоверения за родствени връзки 23 

13.Българско гражданство 6 

14.Други удостоверения 9 

15.Покани – декларации 77 

 

16.Удостоверения за настоящ адрес 296 

17.Удостоверения за постоянен адрес 191 

18.Адресни карти 717 

19.Заявления за постоянен адрес 1454 

20.Външна поща 596 

21.Корекция на ЕГН 7 

 

Автоматично се актуализират двете системи за обслужване на гражданите 

“Актопис” /за издаване на оригинални удостоверения и дубликати/ и ЕСГРАОН - 

локална, регионална и национална база данни “Население”.  

В ежедневната си дейност отдела контактува с  държавни институции, които 

са свързани пряко с дейността по гражданското състояние и гражданската 

регистрация . 

Извършват се  регистрации на събития по гражданско състояние, включващи 

и международен елемент – за раждане – 40 бр., за брак – 21 бр., за смърт – 8 бр.  

Отделът е в пряко взаимодействие с Дирекция ”Консулски отношения” към 

Министерство на външните  работи, ГД “ГРАО”, МВР – група “БДС” и звено   

“Миграция”, Районни и Окръжни съдилища - за постановените разводи, отнемането 

на родителски права, осиновяване, по Кодекса на МЧП – признаване на 

чуждестранни решения, касаещи гражданското състояние на гражданите, МДТ, 

НОИ, Дирекция “Социално подпомагане”. 

В отдела се водят преписките на Органа по настойничество и попечителство – 

107 бр. 



Служителите от отдела оказват методическа помощ на кметствата по водене и 

поддържане на актовите книги, картотечните регистри и  административното 

обслужване на населението. В кметствата Горно Пещене, Мраморен и Нефела беше 

инсталирана ЛБД ”Население” и се отпечатват автоматизирано удостоверенията по 

гражданско състояние. 

В отдела се поддържат две автоматизирани системи – ЛБД “Население“ 

/която, с ежедневни  файлове  подава информация за Регионална и НБД / и от ГД 

”ГРАО”  към съответните държавни институции - МВР, Данъчни служби, НОИ и 

др./. Автоматизираната система “Актопис” е за създадените в Община Враца актове 

за раждане, брак и смърт. Чрез нея могат да се отпечатват дубликати за раждане за 

родените г., за брак и преписи от смъртни актове за периода 1986 г. - 2008 г.  

Създадена е база данни от електронно изображение на  174 тома семейни 

регистри /програма ЕлАрДо/ - 50 261 записа. Данните позволяват извършването на 

справки за стари периоди и при издаването на удостоверения за наследници от 1890 

г. до 1985 г. 

В момента се приемат регистрите за раждане и женитба от кметствата в 

Община – Враца в съответствие с предписание от ГД “ГРАО” – до сега са приети 430 

регистъра. С приемането на този архив отделът ще   отговаря и за издаване на 

актовете по гражданско състояние за събитията,  които касаят всяко едно кметство. 

  1975 г. – 2008г., за брак и преписи от смъртни актове за периода 1986 г. - 

2008 г.  

Създадена е база данни от електронно изображение на  174 тома семейни 

регистри /програма ЕлАрДо/ - 50 261 записа. Данните позволяват извършването на 

справки за стари периоди и при издаването на удостоверения за наследници от 1890 

г. до 1985 г. 

В момента се приемат регистрите за раждане и женитба от кметствата в 

Община – Враца в съответствие с предписание от ГД “ГРАО” – до сега са приети 430 

регистъра. С приемането на този архив отделът ще   отговаря и за издаване на 

актовете по гражданско състояние за събитията,  които касаят всяко едно кметство. 

 

 

Отдел “Работа с кметствата и Общински съвет” 

 

Основна дейност: организационно-методическо и информационно обслужване на 

кметствата и Общинския съвет и работа с неправителствените организации и 

етническите малцинства. 

 В тази насока: 

● За периода са проведени  4 срещи с кметовете на кметства и 

пълномощниците в кварталите /Ден на кмета/ по въпроси, свързани със:  

- Закона за местните данъци и такси,  

- Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

- Наредбата за осигуряване на обществен ред и сигурност, поддържане на 

чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на 

територията на Община Враца,  

- Наредба за противопожарната безопасност 

- водене на военен отчет на резервистите,  

- формиране на Бюджет 2008 на Община Враца,   

- проблеми по сметосъбирането и сметоизвозването,  

- проблеми по пътното поддържане и снегопочистването, 

- запознаване с номенклатурата на делата и сроковете на съхранението им и 

промените в Закона на Националния архивен фонд,  

- представяне на оперативна програма “Регионално развитие” 

- стопанисване и управление на земеделските земи в землищата  на 

кметствата 



- контрол по регистрационните режими в кметствата и др. 

● Проведени са два семинара на кметовете на кметства и пълномощниците в 

кварталите: 

- на 28.02.2008 г. - запознаване с Програмата за оптимизация на училищната 

мрежа 2008 г.; система на делегираните бюджети и формулата за разпределение 

бюджета на училищата по единните разходни стандарти за 2008 г. 

 - на 12.06.2008 г. – Закон за гражданската регистрация, правомощия на 

кметовете на кметства по закона за местното самоуправление и местната 

администрация, управление, стопанисване и контрол на земеделските земи, 

нормативни документи по изпълнение на програмата “От социални помощи към 

заетост”. 

● Проведен е семинар на секретарките на кметствата във връзка с промените, 

настъпили в нормативните документи. 

● Проведен е курс на секретарките на кметства за обучение на компютърна 

грамотност. 

● Проведени са общоселски събрания в селата Веслец, Лютаджик,  кв. Кулата 

и кв. Бистрец. В кв. Бистрец целта на  събранието е да се избере пълномощник на 

квартала чрез гласуване на живеещите. Най-много гласове събра Дора Младенова и 

беше назначена да изпълнява длъжността. 

● Осъществена е подготовката и обезпечено провеждането на 17 заседания на 

Общинския съвет. 

● Проведени са срещи с председателите на изградените 340 домсъвета в града  

и осигуряваме за тях необходимите информационни и методически материали. На 

срещите бяха разяснени въпроси свързани с: 

- Запознаване с криминогенната обстановка в общината и необходими мерки 

за опазване на етажната собственост.  

-  Запознаване с Националния план за действие срещу най-тежките форми на 

детски труд в България. 

- Запознаване с раздел 7 “Отглеждане на селскостопански животни и 

домашни любимци” от Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържане 

на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията 

на Община Враца  и чл. 45 от Приложение 1 на изменение на същата наредба. 

- Въпроси с правен характер, свързани със стопанисването на етажната 

собственост и предложения от Председателите на домсъвети за поддържане на 

околоблоковите пространства. 

- Презентиране на кредитен продукт “Енергийна ефективност” – целта е 

подобрения на жилищата за намаляване на консумираната енергия на 

домакинствата. 

- Въпроси, свързани с отчитане на топломерите в жилищните блокове. 

- Въпроси, свързани с водоснабдяването и отчитането на водомери на 

битовите абонати. 

- Въпроси, свързани с отчитане на електромерите на битовите абонати в 

жилищните блокове. 

- Въпроси, относно свързването на интернет на битовите абонати в 

жилищните блокове. 

● Направено е проучване на реалното състояние на населението от етнически 

малцинствен произход на територията на Община Враца. 

● Оказана е на помощ на кандидат – студенти от ромски произход при 

кандидатстване за кандидат - студентски курсове организирани от фондация 

„Студентско общество за развитие на междуетническия диалог” – 7 кандидат 

студенти от ромски произход получиха финансиране за курсове. 

● Проведено е литературно четене на млади роми пишещи стихове под надслов 

„Нека да си подадем ръка за приятелство със стихове и малко музика” – на 

27.02.2008г. – в Зала за обществени прояви на Пълно 



● Взето е участие в организацията на заключителната и отчетна част на 

реализиран през 2007г. проект „Преструктуриране на пилотни многопрофилни 

болници и развитие на спешна медицинска помощ  с цел подобряване на достъпа до 

здравеопазване на уязвиими групи от населението със специален фокус върху 

ромите”. Връчвани бяха  удостоверения на завършилите курс за здравен медиатор 

роми- на 12.03.2008г.  

● Оказана е помощ на студенти и кандидат -студенти от ромски произход при 

кандидатстване по стипендиантска програма „Roma Memorial University” към 

„Отворено общество ” Будапеща. – изпратени са 20 кандидатски комплекта с 

документи, 18 от тях са одобрени на І- во ниво. 

● Направена е организация  на групите за курсове за ограмотяване на неграмотни 

възрастни роми в селата Тишевица и Върбица. Курсовете се водят от Бюро по труда 

Враца. 

● Организиран е семинар на ромска тематика –проведен на 13.05.2008г. в 

Превантивно информационен център Враца-  обучаване на роми за създаване на 

неправителствени организации, начини и възможности за кандидатстване по проекти 

на ЕС. Лектор на семинара –Емилия Войнова – директор Дирекция „Равни 

възможности ” на Министерство на труда и социалната политика.  

● Проведена е лекция пред млади майки от ромски произход на тема „Укрепване 

на психо-физиологическите проблеми на майката и детето при отглеждането му” и 

„Вирусен хепатит и други заразни болести и значението на ваксинирането през 

първите години на детето”- лектори от РИКОЗ- Враца- на 15.04.2008г.  

● Взето е участие в регионална конференция на Национален съвет за 

сътрудничество по етнически и демографски въпроси към МС – на 29 и 30 април 

2008г.  

● Изготвен  е списък на желаещите да работят роми живеещи на ул. Доспат в гр . 

Враца.  

● Организирано е участие на служители от общинска администрация в курсове 

по английски език по програма на МДААР- тестуване на желаещите, организиране 

на групи след тестуването.  

    ● Оказва се  помощ при кандидатстване за ромски и мултиетнически лагер 

„Заедно напред” за ученици от ромски етнически произход- до момента изпратени 6 

бр. кандидатски молби.  

    ● Други дейности с текущ характер: 

- изготвяне на ежеседмични справки за състоянието в кметствата за нуждите 

на петъчната оперативка на ръководството; 

- организация и контрол за участието на наши служители в обучение чрез 

ИПАЕИ;  

мощничество „Дъбника 

- участие в подготовката на Второюнските тържества 2008 г. 

- организационно-техническо обезпечаване на  частичните местни избори за 

кмет на кметство Девене, Община Враца 

-  подмяна и актуализация на табели на врати на служителите на общинска 

администрация  

- изготвяне на баджове и служебни карти на служителите на администрацията 

 

 

Сектор “Общински съвет” 

 

 Съгласно чл.23, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет – Враца беше конституиран 

на 16.11.2007 година.  

 От 16.11.2007 година до 30.06.2008 година са проведени 17 заседания на 

Общинския съвет от тях 15 редовни заседания и 2 извънредни. В тази връзка са 

извършвани следните дейности: 



  1.Координиране и подпомагане информационно работата на общинските 

съветници; 

  2.Организация и подпомагане работата на комисиите към Общинския съвет; 

  3.Координиране работата на ОбС и общинската администрация за по-

ефективно изпълнение на решенията на ОбС; 

  4.Технически обезпечава заседанията на ОбС; 

  5.Подържане на база данни с решенията на ОбС; 

  6.Изготвяне на протоколи с решенията на ОбС до Кмета на 

Общината,Областен управител и Районна прокуратура – Враца; 

  7.Изпълняване на задълженията на технически сътрудник на Председателя на 

ОбС; 

  8.Предоставяне на Общинското ръководство решенията, приети от 

Общинския съвет. 

  9.Изготвяне на докладни записки. 

 

 

Отдел “Административно – стопанска дейност, управление при кризи и 

Отбранително – мобилизационна подготовка” 

 

         През изтеклия период в отдела се работеше в следните направления: 

 А. По административно-стопанската дейност е извършено следното: 

 1. Сградите, гаражите, складовите помещения и работните места на 

служителите се поддържат в добро състояние. 

  2. Служителите от администрацията са осигурявани постоянно и съгласно 

исканията им с материални средства. 

 3. Създадени са нормални битови условия за нормална работа на Общинския 

съвет и неговите комисии. 

 4. С новозакупените, привлечените и наличните автомобили задоволяваме 

нуждите на администрацията в транспортно отношение. 

 5. Създаде се ред в пропускателния режим и охраната на сградата, гаражите и 

складовите помещения на Общината. 

  

 Извод: През изтеклия период задачите, свързани с административно-

стопанската дейност са изпълнени успешно. 

 

 Б. По отбранително-мобилизационната подготовка и управлението при 

кризи: 

 1. Планирана и организирана е дейността на Общинския съвет по сигурност и 

управление при кризи. 

  2. Изпълнени са мероприятията, свързани с изграждането, поддържането в 

готовност и усъвършенстването на системата за оповестяване и управление, както и 

пунктовете за управление. 

 3. Организирана е дейността на оперативните дежурни по ОбСС и УК за 

оповестяване  при привеждане на общината в готовност за работа при кризи и при 

положение на война, военно или извънредно положение. 

 4. Планирани са бюджетните средства по ОМП за 2009 г. 

 5. Изготвени са заявките за отсрочване от повикване във Въоръжените сили 

резервистите от общинска администрация, кметства, фирмите, дружествата и 

техниката от Националното стопанство, необходими за изпълнение на 

Военновременния план. 

  

 Извод: Задачите, свързани с отбранително-мобилизационната подготовка и 

управлението при кризи са изпълнени. 

 



 

Отдел ”Център за услуги и информация на граждани” и 

Отдел ”Деловодство и архив” 

 

1. Обработени преписки по административни услуги в отдел ”ЦУИГ” за 

периода: 10 236 бр. 

2. Обработена кореспонденция в деловодство: 

- входяща – 5392 броя 

- изходяща – 1499 броя 

3. Реализирани приходи от извършени услуги: 607 335 лв. 

Подробно описание на приходите по типове е дадено в приложената справка. 

4. Разширение на съществуващата локална мрежа в сградата на Община Враца с 
19 нови точки. 

5. Инсталирана нова компютърна техника: 
- компютри – 40 броя 

- принтери – 16 броя 

6. Поддръжка на съществуващата техника в общината. 
7. Поддръжка и актуализация на системен и приложен софтуер. 

8. Ежедневна актуализация и обновяване на сайта. 

9. Повишаване нивото на информационна сигурност чрез създаване нива на 

достъп и автоматична система за архивиране. 

10.  Вписване на информация в Регистъра на административните структури и 

актовете на органите на изпълнителната власт. 

         От 15 април започна дейността по изграждане на Общински архив. От 

създаването му до момента в него са приети за съхранение следните документи: 

 

1. Дирекция „АПИО” 

3  Обществени поръчки – 2002 до 2005 г.    – 102 бр. 

 

2. Дирекция „Устройство на територията, строителство и екология” 

3  Удостоверения  ІV и V категория  – 2001÷ 2007 г.  – 957 бр. 

3  Удостоверения  VІ категория   – 2003÷ 2007 г.  – 497 бр. 

3  Удостоверения  търпимост   – 2003÷ 2007 г.  – 976 бр. 

3  Удостоверения  за завършеност  – 2003÷ 2007 г.  – 215 бр. 

 

3. Архив от НП „ОСПОЗ” 

3  Досиета на работещи по програми      –  24 бр. папки 

4. Център за обслужване и информация на граждани 

3  Общо деловодство      –  24 бр. папки 

3  Гражданско състояние      –  65 бр. папки 

3  Общинска собственост      –  36 бр. папки 

3  Устройство на територията и строителство   –  55 бр. папки 

 

5. КРК „Публичен регистър” 

3  копия от заповеди   – 2000÷ 2007 г.  –  13 бр. папки 

 

6. Гражданско състояние 

 

3  заявления за постоянен и настоящ адрес    –  24 бр. папки 

 

 



Образци и други документи за пенсиониране, 

изготвени от Общински архив гр. Враца 

за времето от 01.01.2008 г. до  30.06.2008 г. 

 

 

   Образец 1    -     2 бр. 

   УП – 2    - 117 бр. 

   УП – 3    - 154 бр. 

   Потвърдителни писма -   44 бр. 

   Писма до лицето  -   27 бр. 

   К  Д     -   29 бр. 

   Други    -     4 бр. 

     Всичко:   377 бр. 

Приход групиран по БИН-ове за касиер Маргарита Савова за периода от 
01.01.2008 г. до 01.07.2008 г. Справката е направена на 01.07.2008 
15:50 

 
 

03.07.2008г. 

БИН Описание на БИН Вид 
плащан
е 

Приход Разход Всичко 

73114000

02 

Нетни приходи от продажби на 
услуги, стоки и продукция 

444000 518.10 лв. 0.00 лв. 518.10 лв. 

73114100

00 

Приходи от наеми на имущество 444100 41625.1
0 лв. 

-113.00 

лв. 

41512.1
0 лв. 

73114200

09 

Приходи от наеми на земя 444200 2289.08 

лв. 

0.00 лв. 2289.08 

лв. 73115000

01 

Глоби,санкции и 
неустойки,наказателни 
лихви,обезщетения и начети 

 46.00 лв. -46.00 лв. 0.00 лв. 

73116500

01 

Глоби 446500 2968.72 

лв. 

-90.00 лв. 2878.72 

лв. 73117000

00 

Други неданъчни приходи 447000 6796.00 

лв. 

-5.00 лв. 6791.00 

лв. 73118100

07 

Такси за технически услуги 448001 260258.7
8 лв. 

-
11653.5

0 лв. 

248605.2
8 лв. 

73118500

00 

Такси за домашен социален патронаж 448005 2214.09 

лв. 

-119.25 

лв. 

2094.84 

лв. 73118700

06 

Такси за административни услуги 448007 34092.0
4 лв. 

-
1754.60 

лв. 

32337.4
4 лв. 

73119200

04 

Такси за гробни места 448011 6560.00 

лв. 

0.00 лв. 6560.00 

лв. 73119300

02 

Курортни такси 448012 3646.00 

лв. 

0.00 лв. 3646.00 

лв. 73119500

09 

Други общински такси 448090 266034.8
9 лв. 

-
9744.67 

лв. 

256290.2
2 лв. 

73119600

07 

Приходи от такси за общините по Закона 
за опазване на околната среда 

448081 56.00 лв. 0.00 лв. 56.00 лв. 

73119700

00 

Такса домашен любимец 448013 3792.00 

лв. 

-36.00 лв. 3756.00 

лв.    630896.8
0 лв. 

-
23562.0

2 лв. 

607334.7
8 лв. 


