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ОБЩИНА БАНИТЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН 
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

__________________________________________________________________________________ 
 

Баните–п.к.4940, област Смолян,  улица “ Стефан Стамболов ”-№  3, БУЛСТАТ:000614952 

централа:  тел.:    ( 03025 )   22 20,   факс: ( 03025 ) 22 70, 

e-mail: obbanite@abv.bg; Информационен  сайт: www.banite.egov.bg 

______________________________________________________________________ 

 
 

 

 
У Т В Ъ Р Д И Л:       
КМЕТ НА ОБЩИНА БАНИТЕ:       (п) (печат) 
                                                   (Милен Белчев) 
 
 

П Р А В И Л А 
 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ И ДОКУМЕНТООБОРОТА 
В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-БАНИТЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН 

 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл. 1. (1) Тези правила уреждат организацията на деловодната дейност и 

документооборота в Общинска администрация-Баните, област Смолян. 
 
(2)  Правилата имат за цел да приведат организацията на работата с 

документите в съответствие с разпоредбата на нормативните и методически 
изисквания на „Единна държавна система за деловодство”, за класифицирането, 
обработването, съхранението и използването на документи. Документооборотът е 
съвкупност от предварително установени пътища на движение на документите от 
момента на тяхното съставяне или получаване до окончателната им обработка, 
предаване за използване, съхранение и архивиране. 

 
(3)  Правилата не уреждат работата с документи, които съдържат 

класифицирана информация по смисъла на Закона за защита нa класифицираната 
информация, както и финансово-счетоводни документи и такива съдържащи лични 
данни, съгласно Закона за защита на личните данни. 

 
Чл. 2. Деловодната дейност включва: приемането, разпределението и 

предаването на документите, първоначална делова обработка, регистрация, създаване 
на база данни за осъществяване и контрол за изпълнение на задачите, размножаване 
на документи, подготовка за изпращане на изходящи документи, текущо и архивно 
запазване на документи. 

 
Чл. 3.  Деловодната дейност в Общината се осъществява от деловодител. 

 
Чл. 4. Всички входящи и изходящи документи свързани с дейността на община 

Баните се регистрират в деловодството на общинската администрация. 
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Чл. 5. Изходящите от Общината документи се съставят в три екземпляра. 
Първият екземпляр се изпраща на адресата, вторият се съхранява в архива на 
общинска администрация, а третият в архива на съответната дирекция. Втория и 
третия екземпляр съдържат подпис, име и фамилия на служителя, който го е изготвил, 
както и на прекия ръководител, който го е съгласувал. 

 
II. ПРИЕМАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 

 
Чл.6. (1)  Приемането на документи включва: 
1. приемане и първоначална деловодна обработка на входящи документи- 

целостта на пликовете, наличието на документи, пълнота и цялост на документите. 
Погрешно доставените, непълни или с нарушена цялост документи се връщат на 
подателя; 

2. приемане и първоначална деловодна обработка на изходящи и вътрешни 
документи; 

3. подготовка и изпращане на изходящите документи, според тяхното 
предназначение. 
 
  (2) Изходящите и вътрешните документи се предават в деловодството 
подписани, правилно оформени, в толкова екземпляра, колкото са получателите и един 
екземпляр за деловодството. 
 

(3) Заповедите, съгласувани по съответния ред на гърба на последния лист се 
подписват в един екземпляр, който се завежда в заповедната книга при техническия 
сътрудник. Копие от оригиналната заповед се предоставя на посочените в нея лица 
срещу подпис. 

 
Чл.7. (1) Разпределението на входящите документи в общината се извършва 

веднага след постъпването им. 
(2) Кметът на общината разпределя служебните писма с резолюция до секретаря 

на община, директорите на дирекции (в случай, че има назначени такива), началници 
на отдели, експерти и специалисти за сведение и изпълнение. 

 
Чл. 8. На регистрация в деловодството подлежат всички входящи, изходящи и 

вътрешни документи. 
 
(1) Регистрацията на документите включва въвеждането на данни за 

документите в електронната система за документооборот „Акстър”, поставянето на 
регистрационен печат и регистрационен номер върху документа на хартиен носител. 

 
(2) Регистрационният печат и регистрационния номер се поставят: 
1. за входящи документи – в горния десен ъгъл на първия лист на документа; 
2. за изходящи и вътрешни документи в горния ляв ъгъл на първия лист на 

документа. 
 
(3) Не се допуска движение на нерегистрирани документи. 
 
Чл. 9.  На регистрация в деловодството подлежат само придружаващите ги 

писма. 
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Чл.10. Всички материали по един и същ въпрос се регистрират с номера на 
първоначално заведения документ и с датата на обработването им в деловодството. 

 
 

III. ДВИЖЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ 
 

Чл.11. (1) Деловодителят предава резолираните от кмета на община документи 
на директорите на дирекции, началниците на отдели, експертите или специалистите, 
като отбелязва в електронната система за документооборот вида на документа и на кой 
служител е връчен. 

 
(2) Кметът определя служителя и срока на изпълнение на документите. 

Резолираните документи се предават в деловодството за изпращане до изпълнителите, 
предварително размножени в необходимия брой екземпляри. 
 

(3) Копие от материала се изпраща едновременно до всички лица, посочени в 
резолюцията. 
 

(4) Служителите, до които се отнася резолюцията са длъжни точно и в срок да 
изпълнят възложените им задачи. 

 
(5) Когато резолюцията се отнася до двама и повече служители, първият от тях 

е „водещ изпълнител”, който е отговорен за изпълнението на цялата задача в 
определения срок. 

 
(6) Допуска се съвместно изготвяне на документи от служителите посочени в 

резолюцията, като в тези случаи всички се подписват за изготвили или съставители. 
 
(7) Ако при работа по документ се установи, че компетентна е и друга структура, 

водещия изпълнител извършва съответното съгласуване с нея, без да връща материала 
за нови указания или резолюция. 

 
Чл.12. (1) Документите се изготвят за подпис от името на кмета на община, 

който е поставил задачата или съобразно дадените указания. 
 
(2) Вторият екземпляр на писмото остава в деловодството, оформя се по 

надлежния ред, нанася се индексът за класиране на документите. 
 
(3) Подготвените за подпис от Кмета документи се предават на техническия 

сътрудник. 
 
Чл.13. Движението и основните деловодни операции по изходящите документи 

протичат в следната последователност: 
1. съставяне на документа, вътрешно съгласуване; 
2. предоставяне на документа за подпис; 
3. подписване на документа; 
4. вземане на сроков контрол на задачите, които произтичат от изходящите и 

вътрешните документи; 
5. предаване на документите за регистриране, обработване за експедиция, 

изпращане по предназначение и архивиране; 
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6. отбелязване на изпълнението и снемането от контрол. 
 
Чл.14. (1) Съставянето на документите, тяхното написване, оформянето и 

вътрешното съгласуване се извършва от служителя, на когото е поставена задачата. 
 
Чл.15. (1) Подписаните документи, заедно с цялата преписка по тях се предават 

в деловодството за извеждане и полагане печата на общината. 
 
(2) След поставянето на подпис и печат върху документа не могат да бъдат 

правени бележки, допълнения или изменения. 
 
Чл.16. Служителите, на които е предаден за работа документ са длъжни да го 

върнат в деловодството след приключване на работата по него. 
 
Чл.17. Деловодството съхранява всички оригинални документи по съответния 

материал, втория екземпляр от отговорите и отчетите за изпълнение на задачата, 
които след изтичане на законните срокове се архивират по установения ред. 

 
 

IV. КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СРОКОВЕТЕ 
 

Чл.18. Контролът на сроковете по изготвянето на документите са осъществява 
от секретаря на община, директорите на дирекции (в случай, че има назначени 
такива), началниците на отдели. 

 
Чл.19. (1) Сроковете за изпълнение са определени в самия документ, с 

резолюция или произтичат от нормативен акт. 
 
(2) Когато с резолюция или нормативен акт не е определен срок за изпълнение, 

задачата се изпълнява в седемдневен срок от датата на нейното възлагане. 
 
(3) Срокът за отговор на писма на граждани е едномесечен, освен ако в 

нормативен акт не е установен друг срок. 
 
(4) Срокът за изпълнение може да бъде продължен само от лицето, което го е 

определило и при спазване на изискванията, предвидени в съответните нормативни 
актове. 

 
V. ТЕКУЩО И АРХИВНО СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 

 
Чл.20. Дейността по текущото и архивно съхраняване на документите се 

извършва от определеното за това лице. 
 
Чл.21. (1) Текущото и архивното запазване на документите се извършва 

съгласно изискванията на Закона за националния архивен фонд, Правилника за 
неговото прилагане и издадените наредби за тази цел. 

 
(2) Приключените документи през текущата година, заедно с всички изходни 

материали -  докладни записки, справки и информации се съхраняват при съответния 
служител. 
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Чл.22. На основание разпоредбите на Главно управление на архивите, с цел 

осигуряване запазването, отчета и използването на документите, които са класирани 
като приключени от деловодството, се създава ведомствен архив на общината. 

 
  Чл. 23. Архивът на общината има следните функции: 
 

1. приема, отчита и съхранява излезлите от деловодството приключени дела за 
документи на хартиен носител; 

2. проверява при приемането на документите от деловодството тяхното 
обработване и разпределение по дела; 

3. съставя необходимия справочен апарат към документите; 
4. установява реда и организира използването на документите; 
5. подготвя и предава документите в отдел „Държавен архив”-гр. Смолян; 
6. получава от отдел „Държавен архив”-гр. Смолян методическа помощ по 

архивното дело. 
 

За виновно причинени щети в резултат на неизпълнение или лошо изпълнение 
на задълженията по документообработването, виновните длъжностни лица, наред с 
дисциплинарната отговорност, носят и имуществена отговорност, съгласно 
действащите в страната нормативни актове. 
 
 
Изготвил:         (п) 
Росен Кичуков  
Секретар на община Баните 
Баните, 01.07.2016 г. 


