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   ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ЛЪКИ                            
 

Град Лъки, п.к.4241, област Пловдив, ул.”Възраждане“№ 18, 

Телефони: 03052/22 55 – централа; 03052/20 94; e-mail: obshtinalaki@abv.bg; www.oblaki.com 

 

 

 

 

ДЛЪЖНОСТНА  ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

 

1.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ: 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГР. ЛЪКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 

Длъжностно ниво по КДА – 5 

Наименование на длъжностното ниво по КДА -  Ръководно ниво 5А 

Минимален ранг за заемане на длъжността : III младши 

Вид правоотношение: служебно 

 

Длъжност:  СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА 

 

2. МЯСТО НА ДЛЪЖНОСТТА В ОРГАНИЗАЦИЯТА  

                       
3. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА  

  Осъществяване на административно ръководство в изпълнение на законовите 

разпореждания на Кмета на общината, в съответствие с българското и европейското 

законодателство. 

  Ръководи, координира и контролира функционирането на общинската администрация за 

точното спазване на нормативните актове, съгласно действащото законодателство. 

 

4. ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ 

 Организира и отговаря за дейността на общинската администрация, условията на работа на 

служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им; 

 Деловодното обслужване, документооборота и общинския архив; 

 Дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване ; 

КМЕТ 

 

СЕКРЕТАР НА 

ОБЩИНА 
Заместник - кмет 

Отдел 

“Административно – 

правно облслужване” 
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 Разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината; 

 Работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите 

лица; 

  Поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, 

организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните 

референдуми; 

 Изпълнява  и други функции, възложени му от кмета на общината, със закон или друг 

нормативен акт; 

5.  ОСНОВНИ  ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 
 

 Осъществява административното ръководство на Общинска администрация в изпълнение на 

нормативната база в РБ и ЕС и разпорежданията на Кмета на общината. 

 Ръководи, координира и контролира работата между отделите в Общинска администрация. 

 Подпомага Кмета на общината в изготвянето на анализи и предложения от община Лъки до 

министерства, държавни институции, ведомства, организации и други. 

 Организира, ръководи и контролира процеса на атестиране на служителите в 

администрацията. 

 Съгласува длъжностните характеристики на служителите в администрацията. 

 Разработва Устройствения правилник на Общинска администрация, Правилника за 

вътрешния ред, Етичния кодекс за поведение на служителите и други вътрешни правилници 

и правила. 

 Организира, ръководи и контролира изпълнението на Правилника за работа на 

администрацията от страна на всички служители. 

 Организира разгласяването и публикуването на актовете на Общинския съвет и на Кмета на 

общината. 

 Организира, ръководи и контролира организационно-техническата подготовка и 

провеждането на избори и национални и местни референдуми. 

 Организира изпълнението на задълженията по изработване и публикуване докладите за 

работата и самооценката на дейността на Общинска администрация. 

 Проучва, анализира и периодично информира Кмета на общината за изпълнение на 

възложените задачи по административните звена, съобразно отговорностите му, като 

предлага мерки за усъвършенстване, подобряване работата в Общинска администрация. 

 Създава условия за нормална и ефективна работа на служителите и отделите в Общинска 

администрация, като осъществява и общ контрол на изпълнението на задачите и възложената 

работа. 

 Създава условия за информационно-техническо обезпечаване дейността на 

администрацията. 

 Отговаря за условията на работа на служителите, както и за организационно-техническото 

обзавеждане на отделите. 

 Организира деловодната дейност, работата с електронната деловодна система „Архимед“, 

документооборота в Общинска администрация и общинския архив. 

 Отговаря за поддържане в актуално състояние на избирателните списъци в община Лъки. 

 Подготвя и организира различни видове избори, национални и местни референдуми и други 

форми на пряка демокрация. 

 Отговаря за работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите. 

 Следи и отговаря за изпълнение на Етичния кодекс за поведение на служителите в 

държавната администрация. 
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 Извършва нотариални заверки до размера на неговата законова компетентност. 

 Ръководи обредната дейност в община Лъки. 

 Организира и предлага добри практики в работата на администрацията. 

 Отговаря за системата на подбор, израстване и развитие на кадрите, повишаване на 

квалификацията и обучението на служителите. 

 Осъществява, организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с 

осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд, съгласно ЗЗБУТ. 

 Проучва и анализира потребителската удовлетвореност на клиентите, осъществява и прилага 

механизми за обратна връзка и реализира мерки за подобряване работата на Общинска 

администрация. 

 Изготвя и участва в работата по провеждане на конкурсни процедури по Закона за 

държавния служител и Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на 

държавни служители. 

 Отговаря за приобщаването на новоназначените служители, създава условия за повишаване 

ва мотивацията и ефективността на труда им, като им провежда въвеждащо обучение. 

 Организира различни обществени обсъждания. 

 Поддържа в актуално състояние Удостоверението за администратор на лични данни. 

 Изпълнява и други функции, възложени му от Кмета на общината, със закон или друг 

нормативен акт. 

 Следи измененията на нормативната база в РБ и ЕС и ги прилага. 

 Участва в различни комисии по разпореждане на Кмета на общината. 

 Изготвя проекти на докладни записки до Общински съвет – Лъки в рамките на длъжностните 

му задължения. 

 Актуализира стратегии, програми, планове в неговите направления. 

 

6. ВЪЗЛАГАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАБОТА : 

 Основните задачи се възлагат от Кмета на общината. 

 Работата се планира в зависимост от степента на важност и значимост на преките служебни 

задължения и поставените задачи от ръководството, в съответствие с установените срокове и ред за 

изпълнение. 

 Организира работата си в значителна степен самостоятелно. 

 Отчита дейността си пред Кмета на общината. 

 

7. ОТГОВОРНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА, УПРАВЛЕНИЕ 

НА ПЕРСОНАЛА И РЕСУРСИТЕ 

 

   За качествено и в срок изпълнение на поставените задачи. 

   За даваните мнения, предложения и консултации в областта на компетенциите на 

длъжността; 

   При разработването на комплексни задачи участва в рамките на дадените му компетенции. 

   За опазване на служебна информация. 

   За спазване на вътрешния трудов ред в Общинска администрация, правилата за безопасни и 

здравословни условия на труд, Кодекса за поведение на служителите, Хартата за правата на 

клиента. 

   За стриктното придържане към законовите и подзаконовите разпоредби. 

   За възложения контрол по изпълнение на задачите на отделите и всички служители. 

   Въвеждане и обучение на служителите, повишаване на квалификацията им. 

   Оценка на трудовото изпълнение при атестиране на служителите. 

   Носи имуществена отговорност за оборудването, с което работи. 
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 8. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ 

  Взема самостоятелни решения по организацията и функционирането на Общинската 

администрация. 

  Има пълни правомощия да организира задълженията си самостоятелно в интерес на 

организираното изпълнение на общите задачи на администрацията, както и да разпределя 

работата между служителите в нея. 

 

9.  КОНТАКТИ 

   Длъжността има представителни функции и контакти. 

   Кмет на общината, Председател на Общински съвет, Заместник- кмет, началници на отдели, 

ръководители на общински дейности и звена, служители. 

   Други общински администрации, министерства, ведомства, държавни и общински 

структури, областни администрации, фирми, предприятия, институции, организации и други. 

   Граждански организации, доставчици, потребители, граждани и други. 

 

10. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 

  Минимално изискване за образование – висше, образователно-квалификационна степен 

магистър. 

   Професионален опит -   4 години и/или минимален ранг – III младши. 

   Професионална област - социални, стопански и правни науки; хуманитарни науки; 

педагогически науки; технически науки; природни науки, математика и информатика и други; 

   Основни умения за работа с компютър. 

 

11. УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 Способност да организира, планира и контролира работата на екип. 

 Способност за работа под психическо напрежение. 

 Ясно формулира цели и се стреми към постигането им. 

 Организира работата и я разпределя между служителите в администрацията. 

 Наблюдава и контролира работата в Общинска администрация. 

 Подпомага дейности, водещи до подобряване на професионалното развитие на служителите. 

 Стимулира професионалното и лично развитие на служителите. 

 Наблюдава, контролира и оценява трудовото изпълнение на служителите. 

 Прилага правилно разпоредбите на законодателството в съответните случаи. 

 Познава спецификата на работа и ползва вътрешните нормативни документи – правилници, 

инструкции и процедури, които са относими към успешното изпълнение на основната цел на 

длъжността „Секретар“. 

 Познава, разбира и разяснява мисията и целите на Общинската администрация като цяло. 

 Управлява информацията ефективно, като гарантира за нейното целесъобразно и 

законосъобразно предаване. 

 Осигурява получаване и предаване на мненията на останалите служители на всички нива в 

администрацията. 

 Създава условия за справедливо и равнопоставено отношение към всички служители като 

предпоставка за формиране на подходящ социално-психологически климат в 

администрацията. 

 Генерира и представя нови идеи за усъвършенстване организацията на работа. 

 Насърчава другите към предлагане на инициативи за промени, водещи до подобряване 

процесите на работа. 

 Работи с гражданите и всички потребители точно, вежливо и внимателно   

 Обяснява сложни решения и правата на потребителите ясно и непредубедено. 
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 Осигурява високо равнище на обслужване на потребителите, което води до издигане имиджа 

на администрацията. 

 Познава и прилага основен приложен софтуер – Word, Excel и други. 

 Използва информационните технологии за подобряване процесите на работа, за повишаване 

информираността и ефективността. 

 

 

 

УТВЪРДИЛ : 

 

Инж. ВАЛЕНТИН СИМЕОНОВ   

Кмет на Община Лъки 

 

 

Изготвил :                                                                                   Съгласувал : 

Елица Мешева                                                                          

Главен експерт „Човешки ресурси”                                         

 

 

Запознат съм със длъжностната характеристика:_______________________________ 

                                                                                                                подпис 

04.01.2022 г.             

       

Служител:__________________________________________________________________ 

                                              Име, презиме, фамилия 


