
 

 

 
ОБЩИНА ДЕВИН 

 

УТВЪРДИЛ: /П/ 

ЗДРАВКО ИВАНОВ 

Кмет на община Девин 

Дата: 01.10.2020 г. 

ИНСТРУКЦИЯ 

ЗА ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ДЕВИН 

Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЛУЖИТЕЛИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С 

ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ 

Раздел І 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. (1) Инструкцията урежда: 

1. Организацията и технологията на деловодната дейност и 

документооборота в Общинска администрация – Девин.  

2. Използването на Автоматизирана информационна система „Arhimed 

eProcess”. за регистрация и контрол на документооборота в Общинска 

администрация – Девин. 

3. Работата с документите. 

4. Правата и задълженията на служителите във връзка с паралелно 

изпълнение на дейностите по документооборота на хартиен носител и по електронен 

път. 

(2) Инструкцията регламентират комплексната информационно-деловодна 

дейност и има за цел да осигури унифицирано, бързо и качествено извършване на 

деловодните операции, включително и операциите по сроковия контрол, свързан с 

изпълнението на задачите, произтичащи от нормативните актове и от общите и 

индивидуални административни актове до предаването им в учрежденския архив на 

Общинска администрация – Девин. 

Чл. 2. (1) Документооборотът е съвкупност от взаимно свързани дейности по 

обработката на документите – от момента на тяхното създаване или получаване до 

момента на тяхното изпращане или архивиране. 

(2) Всички регистрирани по един и същ въпрос материали - инициативния 

(първоначалния) документ, междинните документи и крайния документ, образуват 

преписка. Не се допуска разкомплектоване на преписки. 

Чл. 3. (1) Инструкцията регламентира работата с явната входяща, изходяща и 

вътрешно-ведомствената документация на Общинска администрация – Девин. 

(2) Чрез Автоматизираната информационна система Arhimed eProcess се 

управлява целия документооборот, преминаващ през деловодствата на 
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администрацията и се насочва към отговорните изпълнители (ръководство на 

община Девин, началници на отдели, експерти и специалисти) в общинската 

администрация. 

Чл. 4. (1) Предмет на инструкцията са:  

1. Организацията на документооборота: изисквания при работа със системата 

за документооборот, основни операции по документооборота на хартиен носител и 

по електронен път.  

2. Изпълнението на документооборота: общи изисквания по приемане, 

регистриране и разпределяне на документите, първоначална деловодна обработка 

на документите, изисквания при регистрация, резолиране, размножаване, насочване 

и запазване на документите. 

3. Създаването и оформянето на  

 диспозитивните и удостоверителни документи;  

 организационно-разпоредителните документи; 

 заповеди и решения; 

 информационни документи – доклади, докладни записки, предложения, 

становища, информации, отчети, протоколи, служебни писма, списъци и справки;  

 указателни писма и инструкции;  

 отговори на предложения, сигнали, запитвания и искания/заявления на 

граждани и организации; 

 решения във връзка с административното производство по жалби и 

протести. 

4. Информационната дейност във връзка с движението на документите. 

5. Контролът по спазването на сроковете, произтичащи от пряко възложени 

задачи и изпълнение на задачи по услуги или процедури. 

6. Съхраняването на документите, използването и съхранението на печатите: 

общи положения, текущо съхранение на документите, съхранение на документите в 

учрежденския архив на администрацията и използването и съхранението на 

печатите. 

7. Изискванията към служителите във връзка с деловодната дейност.  

8. Приемане, изпращане, съхранение и архивиране на електронни документи, 

подписани с квалифициран електронен подпис. 

(2) Не е предмет на инструкцията работата с документите, свързани с 

действието на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Закона 

за защита на личните данни (ЗЗЛД), финансово-счетоводните документи, 

служебните и кадровите досиета.  

Чл. 5. За жалбите, сигналите и предложенията на гражданите се прилагат 

съответните разпоредби на Административнопроцесуалния кодекс  

Чл. 6. (1) Информационно-деловодната дейност се организира 

централизирано и се извършва в деловодството на Общинска администрация - 

Девин.  
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(2) В кметствата, в населените места с кметски наместници и в отдел „Местни 

данъци и такси” се води деловоден дневник за услугите и преписките, получени на 

място. 

(3) Комплексната деловодна дейност включва: 

1. Приемане, разпределяне, регистриране и насочване на документите. 

2. Резолиране на документите. 

3. Контрол по спазването на сроковете. 

4. Проверка и оформяне на документите и окомплектоване на преписките. 

5. Размножаване на документите. 

6. Изпращане на документите. 

7. Съхраняване на документите (текущо и в учрежденския архив). 

Чл. 7. (1) При организиране и извършване на деловодната дейност се 

прилагат: действащите нормативни актове, отнасящи се до деловодната дейност и 

архивното дело, Българския държавен стандарт за организационно-

разпоредителните документи, както и Закона за електронния документ и 

електронния подпис, Закона за електронното управление и наредбите към него. 

(2)Деловодителят и длъжностните лица, на които са възложени 

информационно-деловодни функции, ги изпълняват в съответствие с действащите 

длъжностни характеристики и разпоредбите на тази инструкция. 

Чл. 8. За правилната организация на информационно-деловодната дейност в 

Общинска администрация – Девин отговаря секретаря на Община Девин. 

Раздел ІІ 

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ВЪВ 

ВРЪЗКА С ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ 

Чл. 9. (1) Ръководителите и служителите са длъжни да познават и спазват 

разпоредбите на тази инструкция, Наредбата за вътрешния оборот на електронните 

документи на хартиен носител в администрациите (обн. ДВ, бр. 48 от 23 май 2008 г.) 

и другите нормативни актове в областта на документознанието, архивистиката и 

деловодната дейност.  

(2) Всички служители от Общинска администрация – Девин, участници в 

процеса на документооборота и деловодната дейност, изпълняват възложените им 

функции в съответствие с Устройствения правилник, длъжностните характеристики, 

Вътрешните правила за организация на административното обслужване в Община 

Девин и настоящата инструкция. 

Чл. 10. За правилното протичане на деловодната дейност ръководителите на 

структурните звена са длъжни:  

1. Да осигуряват, както запознаването на новопостъпилите служители с тази 

инструкция, така и стриктното ú изпълнение от подчинените им длъжностни лица. 

2. Да следят за правилното и срочно изпълнение на произтичащите от 

документите задачи и да осигуряват своевременното им отчитане. 

3. Да уведомяват в деловодството кой ще получава кореспонденцията в 

тяхно отсъствие. 
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4. Да определят своевременно служителите, които ще изпълняват задачите 

на отсъстващите служители.  

5. При прекратяване на правоотношение със служител да осигурят 

предаването с протокол на документите, с които напускащите са работили (свързани 

с пряката работа, от деловодството и учрежденския архив) на определени други 

служители от съответното административно звено. 

Чл. 11. (1) Ръководителите, към които са насочени подлежащите на 

резолиране входящи документи, са длъжни да ги резолират в деня на получаването 

им. 

(2) С резолюцията се определят: изпълнителят, задачата и срокът за 

изпълнение, дата на резолирането. Полага се подпис на резолиращия ръководител. 

(3) Документи с резолюция „за участие”, „за сведение” и „за съхранение” не 

изискват поставяне на срок за изпълнение и не подлежат на сроков контрол. 

(4) Документи с резолюция „към архив” не изискват предприемането на 

административни действия и в срок от 7 (седем) работни дни се връщат в 

деловодството за приключване на преписката и се съхраняват текущо от служителя 

до предаване в учрежденския архив. 

Чл. 12. Във връзка с правилното приемане, регистриране и движение на 

документите всички служители са длъжни: 

1. Да приемат и предават документите и отговорите по тях само чрез 

деловодството. 

2. Да връщат незабавно в деловодството предадената им нерегистрирана 

или неправилно адресирана до тях кореспонденция и други документи за правилно 

регистриране и насочване. 

3. Да не запазват пореден номер за регистриране без да е предаден 

материал в деловодството. 

Чл. 13. Във връзка с подготовката и създаването на документите всички 

служители са длъжни: 

1. Да спазват изискванията за съставяне и оформяне на документите в 

съответствие с БДС. 

2. Да уреждат устно проблемите в случаите, когато не е наложително 

писменото документиране особено между структурните звена. 

Чл. 14. За осигуряване на правилно класиране и обвързване на преписките 

всички служители са длъжни: 

1. На отделен ред в началото на всеки изходящ документ по образувана 

вече преписка да вписват номера на писмото, на което се отговаря („На Ваш №…..”). 

2. В реквизит „Относно” на всеки изходящ документ да записват съвсем 

накратко основното съдържание на документа. 

3. Да държат при себе си само копия на документите (преписките), които са 

необходими за оперативната им работа. 
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Чл. 15. (1) Служителите нямат право да запознават служители в 

администрацията, както и външни лица със съдържанието на документи, които са 

извън кръга на служебните им правомощия. 

(2) Използването на служебни документи за публикации се допуска с 

разрешение на кмета на община Девин или от определени от него длъжностни лица 

по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Глава втора 

ПРАВИЛА ЗА СЪСТАВЯНЕТО И ОФОРМЯНЕТО И ОТПЕЧАТВАНЕТО НА 

ДОКУМЕНТИТЕ 

Чл. 16. Подготовката на документи се извършва под ръководството на:  

1. Ръководителя на съответното структурно звено, на който е възложено 

изпълнението на задачите, произтичащи от нормативните актове, общите и 

индивидуални административни актове. 

2. Посоченото на първо място в резолюцията длъжностно лице, когато 

подготовката е възложена на няколко длъжностни лица. 

3. Ръководителя на работна група или комисия, когато подготовката е 

възложена на работна група или комисия. 

Чл. 17. (1) При подготовката, създаването и отпечатването на документите 

служителите са длъжни: 

1. Да осигуряват обоснована, достоверна и убедителна мотивировка с 

посочване на нормативните основания за предприемане на конкретни действия.   

2. Да осигуряват точна и ясна формулировка и спазване на граматическите 

правила. 

3. Да спазват изискванията за оформяне на създаваните документи в 

съответствие с действащите в момента стандарт БДС 6.04.1-85 от Единната система 

за унифицирана управленска документация и Инструкция № 1 от 11 юни 2009 г. за 

институционална идентичност на администрациите.  

Текстът в кореспонденцията/документите се оформя, както следва: 

 двустранно подравнен; 

 между отделните думи се поставя само по един интервал; 

 структуриран в отделни параграфи на нов ред, като всеки нов параграф 

започва с отстъп 1,25 см надясно;  

 при изброяване се използват цифри, букви или други водещи символи, 

които се разполагат с отстъп надясно, еднакъв за целия текст; 

 използваните графики, таблици, фигури и други подобни са в еднакъв 

формат; 

 получер шрифт се ползва за изписване името на адресата, на 

информацията относно съдържанието на съответната кореспонденция, на 

обръщението и на описа на приложенията; 
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 името на автора се изписва с главни буквени знаци, с получер шрифт, а 

длъжността му – на нов ред под името, в курсив, като само първият буквен знак е 

главен, а останалите са редовни;  

 получер шрифт и/или курсив могат да се използват и за подчертаване 

значението на по-важни думи, изрази или части от текста; 

 курсив се използва при отбелязване на източници на информация и за 

допълнителни обяснения към таблици, графики и други подобни; 

 препинателните знаци са в същия стил като текста пред тях; 

 латиница може да бъде използвана при обозначаване на валута (напр. USD 

или US$, EUR или €), като обозначаването е еднакво в целия документ. 

4. Да използват стандартни бланки бяла хартия, формат А4-210/297 мм., А5 – 

148/210 мм; А3 – 420/297 мм.  

Текстовете в бланките се изписват с шрифт „Verdana”, с размер 10 пункта, 

с черен цвят, с разредка 1,5 линии за междуредие и 10 пункта преди всеки 

параграф. 

5. Задължително да използват стандартизираните бланки за писма, заповеди, 

докладни записки, доклади, становища и др., утвърдени с тази инструкция 

(Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).   

6. В началото на всеки изходящ документ по образувана преписка да вписват 

на отделен ред номера на писмото, на което се отговаря („На Ваш №......”). 

7. В рубриката “Относно” на всеки изходящ документ да записват кратко 

основното съдържание на документа. 

8. Когато естеството на документа налага използването на транслитерация – 

да спазват правилата на Закона за транслитерацията (обн. ДВ. Бр. 19 от 13 март 

2009 г.). 

9. При отпечатване: 

 състоящи се от една страница, в горния колонтитул се изобразява 

централно подравнен герба на община Девин и под него с главни буквени знаци, с 

получер шрифт, се изписва текста ОБЩИНА ДЕВИН, с размер 12 пункта, а долният 

колонтитул съдържа данни за кореспонденция – адрес, телефон, факс, адрес на 

електронна поща и интернет страница;  

 състоящи се от две или повече страници, долният колонтитул на първата 

страница съдържа данни за кореспонденция, а в долния колонтитул на втората и 

следващите страници се изписва номер на страницата или същият се оформя според 

спецификата на съдържанието на съответния документ;  

 състоящи се от две или повече страници, горният колонтитул се изобразява 

на заглавната страница, а горните колонтитули на следващите страници са празни 

или съдържат наименованието на документа. 

При отпечатване на индивидуални административни актове не се допуска 

използване на цветна хартия, водни знаци и други подобни. 

10. Да съгласуват съдържанието на изготвените документи със съответните 

компетентни длъжностни лица. 
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11. При необходимост да изискват изпращане на кореспонденцията чрез 

специализирани пощенски услуги (с обратна разписка или препоръчани писма). 

12. Да не предоставят информация по телефона на институции и физически 

лица за съдържанието на документи, изготвени или съхранявани в Община Девин. 

(2) При придвижване и представяне за съгласуване и подпис на проекти на 

отговори/решения, служителите са длъжни да окомплектоват преписките като в 

началото на всяка преписка се поставя инициативния/първоначалния документ, в 

хронологичен ред – следващите междинни документи и проекта на отговор/решение. 

(3) Когато оперативността на работата изисква подадените от един заявител 

искания да бъдат разделени при движението им за съгласуване и подпис, отделните 

комплекти документи следва да съдържат оригинали или копия на оригиналните 

приложения по статуса на заявителя. 

(4) Служителите, които съгласуват и подписват отговори/решения, са длъжни 

да не нарушават окомплектовката на преписките. 

Чл. 18. В съответствие с посочените в предходния член нормативи, 

създадените от Общинска администрация – Девин документи трябва да съдържат 

следните реквизити: 

1. Наименование на институцията, която изпраща документа.  

Записва се пълното и точно наименование на институцията – Община Девин. 

2. Адрес на Община Девин  

Адресът на Община Девин обхваща пълното наименование на институцията, 

местонахождение – град, пощенски код, улица и номер, номер на телефон, факса, 

адрес на електронна поща и интернет страница. При оформянето на изходящата 

кореспонденция се използва бланка на Община Девин, която съдържа точните 

адресни данни. 

3. Получател 

Документите се адресират до конкретни длъжностни лица, посочва се 

длъжността, учреждението и съответното структурно подразделение.  

В състава на адреса може да се включат и реквизитите на пощенския адрес, 

състоящ се от пощенски код, наименование на населеното място, улица и номер.  

Изходящият документ не трябва да съдържа повече от четири адресата. В 

противен случай всеки екземпляр от документа се адресира отделно и се съставя и 

прилага списък на адресатите. 

4. Входящ и изходящ регистрационен индекс 

Входящите, изходящите и вътрешните документи се регистрират във 

Входящ/Изходящ дневник/ на автоматизираната документооборотна система за 

регистрация на документите, сроков контрол, контрол по решенията, управление на 

движението на документите и процесите и електронен архив (Arhimed eProcess). 

Правата за достъп до системата се регламентират със заповед на кмета на община 

Девин/.  

5. Утвърждавам  

Реквизитът „утвърждавам” се състои от наименованието на реквизита, името и 



Инструкция за деловодната дейност в Общинска администрация – Девин 

 

 8 

длъжността на утвърждаващия, неговия подпис с разшифровката му и дата.  

Поставя се в горния ляв ъгъл на първата страница на вътрешни нормативни 

актове, планове, програми, протоколи, описи, указания, отчети, списъци и др. 

Утвърждаването на документите се извършва от кмета на община Девин или 

упълномощено длъжностно лице. 

6. Резолюция 

Документите се резолират в горния ляв ъгъл на първия лист. Резолюцията 

трябва да съдържа фамилните имена на изпълнителите, указания за изпълнителите 

(съдържание на задачата), краен срок за изпълнение, срокове за проверка (текущ 

контрол), подпис на резолиращия и дата на резолиране. Резолюцията не трябва да 

нарушава текста на документа. Резолюции, които се нуждаят от по-дълги текстове се 

поставят, като на първата страница се подписва резолиращия с кратка бележка 

„М.О.” (моля, обърни) и на гърба или на последната страница се изписва целият 

текст на резолюцията.  

7. Собствено, фамилно име и длъжност на автора на документа 

Този реквизит се използва при подготовката на доклади, докладни записки, 

мнения, становища и др.  

8. Наименование на документа (вид на документа) 

Общоадминистративните документи, които материализират административни 

актове (с изключение на кореспонденцията), трябва да съдържат заглавна част, в 

която се вписва наименованието на съответния акт.  

9. „Относно” 

Документите, оформени на формат А4 (с изключение на тези, които 

материализират заповеди) трябва да съдържат реквизита „Относно”, където се 

вписва накратко съдържанието на документите. При документи, оформени на формат 

А5, реквизитите „Относно” се поставя по преценка. 

10. „На Ваш № …..” или „Към наш №…..” 

На отделен ред, в началото на всички изходящи писма по образувана вече 

преписка се вписва номерът на писмото, на което се отговаря „На Ваш №..”, а при 

изпращане на допълнения към инициативни писма на Община Девин се записва 

изходящия номер и датата на първото писмо на Община Девин „Към наш №…” 

11. Обръщение към получателя на документа 

Обръщението към получателя на документа трябва да бъде поименно или по 

длъжност.  

12. Текст на документа 

Текстът на документите трябва да бъде ясен и точен, недопускащ различни 

тълкувания.  

Текстът на някои видове документи се оформя в раздели и подраздели, които 

се номерират. Разделите трябва да имат заглавие, което да съответства на  

съдържанието им. Текстът на разделите и подразделите може да се систематизира в 

точки и букви. Точките се означават с арабски цифри, изравнени в лявата страна, а 

буквите – с малки букви. След всяка цифра от номерацията се поставя точка, а след 
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буквата – скоба.  

Текстът на нормативните актове се оформя в членове, членовете в алинеи, 

алинеите в точки, а точките в букви. Всяка алинея се означава с арабска цифра, 

поставена в скоби. Точките – само с арабски цифри, буквите – с малки букви. 

Допълнителните, преходните и заключителните разпоредби и допълненията и 

измененията на актовете се оформят в параграфи.  

13. Приложения 

Всяко приложение се описва на отделен ред с пореден номер или буква в края 

на текста, като се посочват наименованието на документа и броят на екземплярите. 

Ако в текста са записани приложенията, то в края на текста се записва на нов ред 

„Приложение: съгласно текста в ….. екз.” 

14. „Изготвил” и „Съгласувал” 

Реквизитите „Изготвил” и „Съгласувал” се състоят от наименованието на 

реквизита, подпис с разшифровката му (име и фамилия) и длъжността на 

изготвящия или съгласуващия, датата на изготвянето или съгласуването на 

документа.  

Реквизитите „Изготвил” и „Съгласувал” при вътрешни съгласувания се 

поставят само върху екземпляра, който остава в деловодството.  

Реквизитът „Съгласувал” за документи за външни организации се поставя 

непосредствено в края на документа и върху всички негови екземпляри.  

При несъгласие (вътрешно и външно съгласуване) с определени текстове след 

подписа на съгласуващия се добавя „Прилагат се писмени съображения”. 

15. Подпис 

Реквизитът „Подпис” включва подпис, собствено име и фамилия на 

подписващото лице и длъжността му. 

16. Печат  

Реквизитът „Печат” се поставя върху оригинала на издаваните документи и 

писма до подписа на кмета на община Девин *, така че да не закрива подписа. 

17. Препис  

Издаваните преписи на документи се оформят като в горния десен ъгъл на 

първата страница се поставя реквизитът „Препис” и непосредствено след текста в 

лявата страна на страницата заверка, съдържаща „Вярно с оригинала”, подпис и 

длъжност на лицето, удостоверяващо верността на преписа с оригинала, дата и 

печат.  

18. Копие  

Автентичността на копия на документи, направени чрез копирна техника се 

удостоверява като в горния десен ъгъл на първата страница на документа се поставя 

„Копие” и непосредствено след текста се изписва заверка „Вярно с оригинала”. 

Регистрационният индекс и датата на документите, които предстои да се 

копират, се поставят преди копирането им, а печатът на Община Девин се поставя 

                                                 
* За да се избегнат повторенията, тук и в следващите текстове на Инструкцията, където е отбелязано 
“кмет на община Девин” – да се разбира „или зам.-кмет на община Девин, или секретаря на общината”. 
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върху копията.  

19. Щемпел (печат) за класиране и обвързване на преписката 

При входящите документи щемпелът се поставя от деловодителя и върху него 

изпълнителят на задачата попълва индекса по номенклатурата на делата. При 

изходящите документи индексът се вписва с молив от изпълнителя върху 

екземпляра, предназначен за деловодството. 

20. Номериране на страниците на документа   

Номерацията започва от втора страница и се изписва с арабски цифри.  

Чл. 19. (1) При подготовка на документи с нормативен характер задължително 

се спазват изискванията на Закона за нормативните актове (ЗНА), (ДВ, бр.27 ) 

1973г. и Указ № 883 за прилагане на ЗНА ( ДВ, бр.39 ) 1974г.  

(2) Редът и условията за изготвяне на проекти на нормативни актове и 

тяхното приемане се регламентира в Процедура за изготвяне и приемане на 

нормативни актове. 

Чл. 20. Изходящите документи се съставят върху бланка на Община Девин в 

брой екземпляри, както следва: за адресатите с изписване на точния адрес на 

получателя, за класиране в деловодството и за служителя, изготвил документа. 

Чл. 21. (1) Подготвените за подпис документи се парафират от съответното 

длъжностно лице по чл. 15. Парафът се поставя в долния ляв ъгъл на екземпляра, 

който остава за запазване в деловодството.  

(2) Проектите на нормативни актове, договори, спогодби, заповеди за 

назначавания, за прекратявания и промяна на трудови и служебни правоотношения 

и за налагане на дисциплинарни наказания или други документи, с правно значение, 

се съгласуват и парафират задължително от юрисконсулт. 

(3) Подготвените за подпис документи, които третират финансови и валутни 

въпроси, се парафират задължително от главния счетоводител на Община Девин.  

Чл. 22. Изходящите документи се подписват от кмета на община Девин или от 

упълномощените длъжностни лица. 

Чл. 23. (1) Всички писма, изготвени от служители на отдела, определен за 

изпълнител на конкретна задача или административна услуга и подписвани от кмета 

на община Девин се съгласуват от заместник-кмет, съгласно определените му 

правомощия и/или секретаря на община Девин и началника на отдела, изготвил 

документа, както и от главен счетоводител и/или юрисконсулт съгласуват, когато 

урежданата материя го изисква. Вписва се и лицето, изготвило документа (съгласно 

Приложение № 1). 

(2) Всички писма, подписвани от заместник-кмет на община Девин се 

съгласуват от началника на отдела, изготвил документа. Началника на отдел 

„Бюджет, финанси и управление на човешките ресурси“ и/или юрисконсулт 

съгласуват, когато урежданата материя го изисква. Вписва се и лицето, изготвило 

документа (съгласно Приложение № 2). 
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(3) Всички писма, подписвани от секретаря на общината се съгласуват от 

началника на отдела, изготвил документа. Вписва се и лицето, изготвило документа 

(съгласно Приложение № 3). 

(4) Всички писма, с които се иска становище по искания/заявления, сигнали, 

запитвания и предложения от граждани и организации се подписват от секретаря на 

общината и се съгласуват от началник на отдела, изготвил документа. Вписва се и 

лицето изготвило документа (съгласно Приложение № 3.) 

(5) Всички придружителни писма, с които се предоставят документи за 

сведение и/или изпълнение се подписват от секретаря на общината/началника на 

отдела, до когото е резолирано за изпълнение. Вписва се и лицето, изготвило 

документа (съгласно Приложение № 4). 

(6) Всички заповеди на кмета на община Девин се съгласуват от заместник-

кмет, съгласно определените му правомощия и/или секретаря на общината, 

началника на отдела, изготвил документа, юрисконсулт. Вписва се и лицето, 

изготвило документа (съгласно Приложение № 5). 

(7) Всички докладни записки, доклади и становища от кмета на общината се 

съгласуват от заместник-кмет, съгласно определените му правомощия и/или 

секретаря на общината, началника на отдела, изготвил документа, юрисконсулт. 

Началника на отдел „Бюджет, финанси и управление на човешките ресурси“ 

съгласуват, когато урежданата материя го изисква. Вписва се и лицето, изготвило 

документа (съгласно Приложение № 6). 

(8) Всички докладни записки, доклади, становища и др. до ръководството на 

общината се съгласуват от началника на отдела, изготвил документа. Началника на 

отдел „Бюджет, финанси и управление на човешките ресурси“ и/или юрисконсулт 

съгласуват, когато урежданата материя го изисква. Вписва се и лицето, изготвило 

документа (съгласно Приложение № 7). 

(9) Подписите се полагат в долния ляв ъгъл върху екземпляра, който остава 

за класиране в архива на деловодството.  

Подписите задължително съдържат: име, фамилия, длъжност и дата. Към 

представения за подпис документ задължително се прилага документът, по повод на 

който е изготвен отговорът и придружаващите го междинни документи (съгласно 

Приложения № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 

(10) Лицето, изготвило документа или служителите, на които в длъжностната 

характеристика са определени функции за техническо обслужване, го придвижва за 

съгласуване до окончателното му подписване. За оперативност, след подписването, 

специалистите, на които в длъжностната характеристика са определени функции за 

техническо обслужване на ръководството на общината, незабавно уведомяват 

съответното длъжностно лице. 

Чл. 24. (1) Изходящата от Община Девин кореспонденция се подписва от 

кмета на община Девин или заместник-кмет или секретаря на общината според 

тяхната компетентност. 

(2) При отсъствие на титуляра документите се подписват от определен със 
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заповед негов заместник, като: 

1. Пред длъжността на титуляра се изписва думата „За”.  

2. Вместо името на титуляра се изписва името на определения със заповед 

негов заместник.  

3. След този текст, се посочва номера и датата на заповедта за заместване. 

Чл. 25. (1) При подготовката и създаването на писмените документи, свързани 

със заседанията на Общински съвет – Девин се спазват разпоредбите на Правилника 

за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, както и залегналите в 

настоящата инструкция правила за съставяне и оформяне на документите.  

(2) Регистрирането на документите на общинския съвет се извършва чрез 

Автоматизираната информационна система „Arhimed eProcess” по отделна 

номенклатура. 

Чл. 26. (1) Документите за обсъждане, които се внасят в общинския съвет се 

придружават с докладна записка, включваща проект за решение.  

(2) Приетите от Общинския съвет решения се отразяват в протоколи. 

Глава трета 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА С ДОКУМЕНТИТЕ 

Раздел І 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ДЕЛОВОДНИТЕ ОПЕРАЦИИ 

Чл. 27.Основните деловодни операции по входящите документи в Община 

Девин се извършват при спазване на следната последователност: 

1. Получаване и първоначална обработка на документите. 

2. Разпределение на документите. 

3. Изпращане по предназначение на неподлежащите на регистрация 

документи (Виж чл. 43 от настоящата инструкция). 

4. Регистриране на подлежащите на регистрация документи. 

5. Поставяне върху документите на печат за класиране и обвързване на 

преписката. 

6. Предаване на документите на кмета на община Девин за резолиране. 

7. Поставяне на резолюция върху документите. 

8. Връщане на резолираните документи в деловодството от главния 

специалист „Канцелария на кмета на общината”. 

9. Отразяване на резолюциите върху регистрационно-контролната карта 

(РКК) от деловодителя с данни за името на отговарящия за изпълнението и срока. 

10. Предаване на резолираните документи по предназначение. 

11. Вземане на сроков контрол задачите, които произтичат от документите. 

12. Изпълнение на задачите от прекия изпълнител. 

13. Попълване от прекия изпълнител на поставения върху документа печат за 

класиране и обвързване на преписката, като в числител се записва индекса на 

делото, в което трябва да се класира документът, а в знаменател срока за 
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запазване, съгласно номенклатурата на делата. 

14. Снемане на задачите и документите от сроковия контрол след 

изпълнението им. 

15. Запазване на документите след приключване на изпълнението им до 

предаване в учрежденския архив. 

Чл. 28. (1) Движението на документите и основните деловодни операции по 

изходящите и вътрешните документи на Община Девин се осъществява при спазване 

на следната последователност: 

1. Съставяне на проекто-документа, набор на текста (написване на 

компютър), поставяне на индекса от номенклатурата на делата за класиране и 

обвързване на преписките, вътрешно съгласуване и парафиране. 

2. Подписване. 

3. Вземане на сроков контрол на изходящите документи и вътрешните 

документи, от които произтичат задачи. 

4. Предаване на документа и регистриране в деловодството. 

5. Обработка, размножаване и изпращане на документите по 

предназначение. 

6. Запазване на оригиналите и копията на документите. Класиране на 

документите в папки по номенклатурата на делата на Община Девин. 

7. Отбелязване на изпълнението и снемане от сроков контрол. 

(2) Документите, предназначени за изпращане чрез електронна поща се 

предоставят задължително за подпис, регистриране и класиране на хартиен носител, 

след което се изпращат по електронен път.  

Раздел ІІ 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТООБОРОТА И РАБОТА С ДОКУМЕНТИТЕ 

Чл. 29. (1) Приемането, разпределението, предаването и изпращането на 

документите в Общининска администрация – Девин се извършва чрез деловодството. 

(2) Входящата кореспонденция на Община Девин се получава по пощата от 

13:00 до 13:30ч., по факс, е-mail, или се донася от външни служебни, частни лица, 

от куриери и др. 

(3) Електронната поща се проверява ежедневно от главния специалист 

„Канцелария на кмета на общината” и получените документи се завеждат в 

Автоматизираната информационна система „Arhimed eProcess”, разпечатват се на 

хартиен носител и се предават за резолиране.  

(4) Служителите от деловодството извършват проверка на адреса (адресирана 

ли е до Община Девин съответната поща), състоянието на пликовете, наличността на 

приложенията, датите на пощенското клеймо на входящата кореспонденция. 

(5) Погрешно доставените, предназначените за друг получател писма се 

връщат неразпечатани на отправителя по пощата. 

(6) При установяване на липси на приложения, деловодителят уведомява 

служителя, за който е предназначен документът, и отразява липсата в РКК. 
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(7) Не се унищожават, а се прилагат към документите пликовете, когато 

адресът на отправителя е посочен само върху плика и когато самият документ няма 

дата, а такава има на плика или между двете дати има голяма разлика по време.  

(8) Деловодителят регистрира входящите документи и ги предава за 

резолиране. За постъпващите документи на чужд език се осигурява превод на 

основни данни, необходими за регистрацията им, след което същите се движат по 

установения ред. 

(9) Главният специалист „Канцелария на кмета на общината” получава от 

деловодството входящата кореспонденция и осигурява нейното внасяне при кмета 

на Община Девин за резолиране в деня на получаването ú до 15:00 ч.  

(10) Кметът на община Девин резолира входящите документи до един ден 

след получаването им. 

(11) Документите се връщат в деловодството след резолирането им за 

попълване на РКК. 

(12) Регистрираните документи се насочват от деловодителя чрез 

електронната система към изпълнителите, а хартиените екземпляри се предават на 

отговорника за изпълнението на задачата от 16:00 ч. до 17:00 ч. на същия ден. 

(13) При директно предаване на документите между структурните звена, 

предаващият е длъжен да осведоми веднага деловодителя, за да бъде отбелязан 

новият получател в РКК.  

(14) Началниците на отдели разпределят получените документи за 

изпълнение на служителите от отдела и регистрират обстоятелствата в електронната 

деловодна система. Хартиените екземпляри се предават на изпълнителите. 

Чл.27. Личната кореспонденция не се разпечатва, а се предава по 

предназначение. 

Чл. 30. В деловодството се осигуряват копия за всички получатели, когато 

един документ е предназначен за работа в няколко структурни звена.  

Чл. 31 (1) Когато документът е размножен, в деловодството остава за 

запазване оригиналът. 

(2) Постановленията, решенията, разпорежданията и други нормативни актове 

и писма на органите на държавната власт и управление (Министерски съвет, 

Народно събрание, Президент и т.н.) се класират и се запазват в деловодството 

според номенклатурата на делата, а копия от тях се предоставят на изпълнителите 

според резолюцията. 

Чл. 32. (1) Изходящите документи се предават за регистриране всеки ден до 

11:00 ч., обработват се в деловодството и се изпращат по предназначение до 12:00 

ч. на същия ден. 

(2) Деловодителят проверява дали е поставен регистрационният индекс и 

датата на документа, налице ли са приложенията към основния документ, пълнотата 

на адреса на получателя върху плика.  

Чл. 33. (1) Всички длъжностни лица, определени за изпълнители при 

съставяне на отговори или инициативни писма, след приключване на работата по 
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тях, са длъжни да предадат един екземпляр „към дело” за запазване в деловодството 

с поставен индекс и срок за съхранение, съгласно номенклатурата на делата на 

Община Девин. 

(2) Деловодителят проверява дали екземплярът, който остава „към дело” е 

четлив, подписан, парафиран и напълно окомплектован с приложенията, посочени в 

съпроводителното писмо.  

Чл. 34. Не се разрешава изпращането на частни писма и пратки чрез 

деловодството на Община Девин. 

Раздел ІІІ 

РЕГИСТРИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ 

Чл. 35 (1) Регистрирането на документите в Община Девин се извършва от 

деловодителя в автоматизиран режим чрез Автоматизирана информационна система 

„Arhimed eProcess” въз основа на Регистрационна кореспондентска схема.  

(2) Регистрирането предвижда попълване на регистрационна кореспондентска 

карта (РКК) със следните полета: 

1. Регистрационен индекс – регистрационният индекс се състои от индекс на 

кореспондента (съгласно регистрационната кореспондентска схема), текущата дата, 

поредния номер на РКК от партидата на кореспондента; датата, на която е 

регистриран документа; обвързването му в преписка и поредния номер на карта със 

същия индекс. 

2. Кореспондент – попълва се наименованието на автора или получателя на 

документа. 

3. Вид документ – посочва се номиналният признак на документа и броят на 

приложенията към него. 

4. Кореспондентски регистрационен индекс – попълва се за входящ 

инициативен документ. Записва се регистрационният индекс, под който е заведен 

документа от учреждението изпращач, както и датата, на която е изведен. 

5. Резолиращ ръководител – записва се собственото и фамилно име на 

ръководителя, на когото е даден документа за поставяне на първа резолюция. 

6. Направление – записва се разделът от номенклатурата на делата на 

Община Девин. 

7. Снет от отчет – записва се датата, на която задачата е снета от контрол. 

8. Индекс за класиране – записва се индексът по номенклатурата на делата 

на Община Девин. 

9. Относно – записва се накратко основното съдържание на документа. 

10. Резолюция – след връщане на резолирания документ в деловодството 

деловодителят записва резолюцията в свободен текст. 

11. Изпълнител – записват се имената на изпълнителите, датата на 

получаване на документа и срокът за изпълнение. 

12. Междинни – записват се регистрационните данни за междинните 

документи и отговори по образувана вече преписка, както и данни за движението на 
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документите по преписката в Община Девин. 

Чл. 36. При регистриране на входящи и изходящи неинициативни документи и 

отговори, получени или изпратени във връзка с вече образувана преписка, не се 

съставя нова РКК. Те се регистрират в поле „междинни”. 

Чл. 37. (1) При регистрирането върху входящите документи задължително се 

поставя на първа страница печат за регистриране. 

(2) При регистриране на изходящи документи, регистрационният индекс и 

датата на регистриране се записват в определените за целта места върху бланката 

на Община Девин. Датата на регистриране не може да бъде различна от датата на 

представяне на документа за регистриране. 

Чл. 38. Изходящите документи с еднакво съдържание, изпращани до няколко 

получатели, се регистрират в една обща РКК с един и същ регистрационен индекс и 

пореден номер, като към преписката се прилага списък на получателите и броя на 

страниците. 

Чл. 39. Регистрирането с класиране се изразява в систематизиране, 

хронологично подреждане в папки и записване върху документа на буквен, цифров 

или буквено-цифров индекс, пореден номер и дата на регистрацията. 

Чл. 40. Заповеди за командировки в страната и чужбина, протоколи и 

приложения към тях, отчети за дейността на Община Девин, отчети от командировки 

и др., се регистрират чрез класиране в отделни папки, съгласно номенклатурата на 

делата, по възходящ ред на номерата. 

Чл. 41.Получените по факс документи се регистрират по общия ред. 

Чл. 42.Подлежащите на регистриране документи, получени по електронен път 

се разпечатват на хартия и се регистрират в деловодството. 

Чл. 43.Неподлежащи на регистриране в деловодството на Община Девин са:  

1. Периодични печатни издания (вкл. вестници, списания и др.). 

2. Анонимни писма и сигнали. 

3. Финансово-счетоводни и статистически документи (регистрират се само 

придружителните писма към тях). 

4. Документи, предназначени за служебни и кадрови досиета. 

5. Лична кореспонденция. 

6. Здравни документи. 

7. Честитки, поздравления, покани, афиши, съобщения и др. 

8. Погрешно доставена кореспонденция, която се връща неразпечатана на 

изпращача или до верния адресат. 

9. Служебни бележки за провежданите инструктажи по безопасност на 

труда. 

10. Скици за недвижими имоти. 

11. Кадастрални, регулационни и застроителни планове и разписни листове. 

Чл. 44. Кореспонденцията по съдебни дела се регистрира по общия ред, а 

съдебните документи се подреждат в преписки от юрисконсулта по номерата на 

делата от съда. 
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Чл. 45. (1) Заключителните документи (доклади, информации) по въпроси, по 

които има регистрирани преписки се регистрират с индекса на съответната 

преписка. 

(2) Информации и доклади, по които няма регистрирана преписка се завеждат 

със самостоятелни индекси. 

Чл. 46. Предложенията, сигналите и жалбите се регистрират с буквено-

цифров пореден номер, независимо от сферата на обществена дейност, за която се 

отнасят . 

Чл. 47. Финансово-счетоводните документи се класират съгласно 

изискванията на Закона за счетоводството (ЗС). Тяхното движение, регистриране, 

класиране и съхранение се извършва съгласно изискванията на ЗС и по определен 

от главния счетоводител ред. 

Чл. 48. Болничните листове се завеждат от старши експерт „Човешки ресурси” 

в отделен дневник, след което се предават на главен специалист „Касиер“, който ги 

окомплектова съгласно изискванията на Наредбата за изчисляване и изплащане на 

паричните обезщетения и помощи от ДОО и вътрешните правила за финансово-

счетоводната документация и ги предава на ТП на НОИ. 

Чл. 49. В отделни регистри, от главния специалист „Канцелария на кмета на 

общината”, се регистрират: 

1. Индивидуалните административни актове на кмета на общината. 

2. Сключените договори между общината и физически или юридически лица. 

След регистрирането договорите се предават на началник на отдел „Бюджет, 

финанси и управление на човешките ресурси“ за контрол на изпълнението.  

3. Заповедите и договорите по служебни и трудови правоотношения (за 

назначаване и преназначаване, за освобождаване, наказания и др.) получават 

поредни номера в отделен дневник, като оригиналите се подреждат по възходящ ред 

на номерата.  

4. Чл. 50. (1) Документи, с които са извършени сделки с юридически и 

физически лица, договори, граждански договори, проекти за инвестиране, 

документи комплект за продажба на недвижими имоти и дълготрайни материални 

активи, се завеждат в специален регистрационен дневник от главния специалист 

„Канцелария на кмета на общината” и се дават срещу подпис на съответните 

длъжностни лица, както следва: 

1. Договори за доставка на ДМА – на началник на отдел „Бюджет, финанси и 

управление на човешките ресурси“. 

2. Договори за инвестиране на проекти и самите проекти – на началник на 

отдел „Бюджет, финанси и управление на човешките ресурси“ и копие от същия на 

началника на отдел „Устройство на територията и общинска собственост”. 

3. Договори за продажба на недвижими имоти и ДМА – на началник на отдел 

„Бюджет, финанси и управление на човешките ресурси“ и копие на главния експерт 

“Общинска собственост”. 
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5. Договори за отдаване под наем на общински сгради и поземлен фонд – на 

началник на отдел „Бюджет, финанси и управление на човешките ресурси“ и копие 

на главния експерт “Общинска собственост”. 

6. Договори за предоставяне на концесии на общински обекти и др. такива – 

на началник на отдел „Бюджет, финанси и управление на човешките ресурси“ и 

копие на началника на отдел „Икономика, развитие и туризъм”. 

7. Договори за участие на общината в търговски и акционерни дружества – 

на началник на отдел „Бюджет, финанси и управление на човешките ресурси“ и 

копие на началника на отдел „Икономика, развитие и туризъм”. 

(2) Индивидуалните административни актове на кмета на общината (без тези, 

по служебно и трудово правоотношение) се съхраняват от главния специалист 

„Канцелария на кмета на общината”, като оригиналите се подреждат във възходящ 

ред на номерата. Копие от същите се предават срещу подпис на определени 

служители – изпълнители или контролиращи. 

(3) Актовете за общинска собственост се регистрират в главен регистър за 

общинската собственост, от главния експерт „Общинска собственост” и главен 

специалист "Общинска собственост“ като оригиналите се съхраняват при тях, а 

копие се предоставя в срок от 10 (десет) дни от регистрирането на началника на 

отдел „Бюджет, финанси и управление на човешките ресурси“ за осчетоводяване. 

(4) Встъпителните и текущи инструктажи по безопасност на труда се 

регистрират в отделна книга, от определен със заповед служител, който издава и 

служебните бележки.  

(5) Регистрацията на местните религиозни настоятелства се извършва в 

отделен регистър, от главен специалист ГРАО.  

(6) Кадастрални, регулационни и застроителни планове и разписни листове се 

съхраняват по населени места от определени главни специалист от отдел 

„Устройство на територията и общинска собственост”, като издаваните скици се 

водят в отделен регистър. 

(7) Удостоверения и образци за трудов стаж се извеждат в отделен дневник и 

се изготвят от: 

- главен специалист „Касиер“ и младши експерт „Архивар” – за служителите 

от Общинска администрация – Девин, директорите на общинското предприятие и на 

центъра за обществена подкрепа; 

- специалистите в кметствата и кметските наместници – за работещите към 

съответното кметство или населено място;  

- главен специалист „Образование” и касиер – за директорите на детски 

градини, общинския детски комплекс и ученическото общежитие, шофьорите на 

училищни автобуси и служителите във функция „Образование”. 

Чл. 51. (1) Личните досиета ведно със служебните и трудови книжки се 

изготвят, оформят и съхраняват от: 

- старши експерт „Човешки ресурси” – за служителите от Общинска 

администрация – Девин, вкл. работещите по програми в гр. Девин, директорите на 



Инструкция за деловодната дейност в Общинска администрация – Девин 

 

 19 

общинското предприятие и центъра за обществена подкрепа; 

- специалистите в кметствата и кметските наместници – за работещите по 

програми в съответното кметство и населено място. 

- главен специалист „Образование” от функция „Образование” – за 

директорите на детски градини, общинския детски комплекс и ученическото 

общежитие, шофьорите на училищни автобуси и служителите във функция 

„Образование”. 

Чл. 52. Материалите за заседанията на общинския съвет, подготвени от 

отделите в общинската администрация се представят десет дни преди заседанието 

на юрисконсулт за проверка на законността им и на секретаря на общината и/или на 

ресорния зам.-кмет за съгласуване, като те от своя страна подписват първия 

екземпляр. След съгласуване началниците на отделите, изготвили материалите, 

представят същите на кмета на общината за подписване. След подписване се 

извеждат в деловодството и се завеждат при специалистите он Звеното за 

организационно-техническо обслужване на общински съвет. Единият екземпляр се 

предоставя на председателя на общинския съвет за разглеждане и размножаване, а 

другият се предава на секретаря на общината за контрол. Материалите за 

заседанията на общинския съвет се публикуват на интернет страницата на Община 

Девин в портала на общинския съвет, размножават се екземпляри за общинските 

съветници и кмета на общината. Материалите и поканата се изпращат най-малко 

седем дни преди заседанието. 

Чл. 53. Заповеди за ползване на отпуск се съставят от старши експерт 

„Човешки ресурси” в четири екземпляра – един за регистъра, един за счетоводството 

за начисляване, един за досието и един за лицето. Заповедта се издава след 

съгласуване със съответния пряк ръководител – началник на отдел или секретаря на 

общината и разрешение на кмета на общината, отбелязано с подпис върху бланката 

на молбата/заявлението за отпуск. Отпускът се ползва след получаване на 

заповедта от съответния служител. 

Чл. 54. Заповедите за командировка се регистрират от специалистите в 

деловодството с пореден номер в отделна книга/в електронния регистър след като са 

подписани от кмета на общината или упълномощено от него лице. 

Чл. 55. Всички входящи, изходящи и междинни документи и приложения се 

сканират от регистраторите. 

Чл. 56. Специфика на деловодната регистрация при следните случаи:  

1. При получен документ по електронна поща: 

 Входящ документ през е-поща: obshtina@devin.bg се прехвърля 

електронно в АИС „Arhimed eProcess” и следват дейностите по чл. 35.  

 Изходящ документ се регистрира в АИС „Arhimed eProcess”.и се изпраща 

по е-поща при предварително заявен е-адрес на заявител.  

2. Регистрация чрез Системата за електронен обмен на съобщения между 

администрациите:  

2.1. Регистрация на входящия документ в електронен вид: 
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 Преглед на полученото файлово съдържание и корекция в текстовото 

поле „относно”, ако е необходимо.  

 Проверка за наличие на описаните приложения във файловото 

съдържание. В случаите, когато липсват описани приложения, това се отбелязва, 

ако АИС го позволява. 

 Прикачване на документа към съответната преписка (ако е необходимо). 

 Регистрация на документа. При регистриране на документа АИС на 

административната структура автоматично изпраща получения регистрационен 

номер на изпращащата страна.  

2.2. Регистрация на изходящия документ в електронен вид:  

 Определяне на вида на документа:  

 Отразяване съдържанието на документа в „Забележки“ – кратко описание 

на съдържанието на документа;  

 Избор на кореспондент;  

 Прикачване на файл с форматирано съдържание - Word, Excel, PDF, RTF 

на създадения документ;  

 Създаване на регистрационен номер на документа в АИС;  

 Изпращане на документа в електронен вид чрез СЕОС към съответния 

кореспондент; 

 Документът, които се изпраща, задължително трябва да има съдържание;  

 За да се изпрати съобщение през СЕОС, към него задължително следва да 

са прикачени един или повече документи за изпращане;  

 При регистриране на документа АИС на административната структура 

автоматично получава регистрационен номер на получаващата страна;  

3. Регистрация чрез Системата за сигурно електронно връчване, извършвана 

от определени със заповед на кмета на общината лица, притежаващи електронен 

подпис;  

3.1. Регистрация на входящ документ в електронен вид:  

 Преглед за получени документи;  

 Преглед на полученото файлово съдържание и корекция в текстовото 

поле „относно”, ако е необходимо;  

 Проверка за наличие на описаните приложения във файловото 

съдържание. В случаите, когато липсват описани приложения, това се отбелязва, 

ако АИС го позволява;  

 Проверка за наличие на електронен подпис в прикачения файл;  

 Прикачване на документа към съответната преписка (ако е необходимо);  

 Регистрация на документа.  

3.2. Регистрация на изходящия документ в електронен вид:  

 Определяне на вида на документа;  

 Отразяване съдържанието на документа в „Забележки“ – кратко описание 

на съдържанието на документа;  

 Избор на кореспондент;  
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 Прикачване на файл с форматирано съдържание - Word, Excel, PDF, RTF 

на създадения документ;  

 Подписване на прикачения файл с квалифициран електронен подпис;  

 Създаване на регистрационен номер на документа в АИС;  

 При невъзможност за подписване с квалифициран електронен подпис - 

сканиране на регистрирания документ;  

 Изпращане на документа в електронен вид чрез ССЕВ към съответния 

кореспондент ;  

 Документът, които се изпраща, задължително трябва да има съдържание;  

 За да се изпрати съобщение през ССЕВ, към него задължително следва да 

са прикачени един или повече документи за изпращане. 

Раздел ІV 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА, СВЪРЗАНА С КОНТРОЛА ПО СПАЗВАНЕ НА 

СРОКОВЕТЕ 

Чл. 55. На контрол подлежат всички документи, регистрирани в системата за 

регистрация и контрол по преписките, като сроковете за изпълнение на документите 

се определят от вида на самия документ – предмет на изпълнение или с резолюция.  

Чл. 56. (1) Информационно-деловодната дейност, свързана с контрола по 

изпълнение на задачите е тясно свързан с контрола по спазването на сроковете.  

(2) Контролът по изпълнение на задачите по същество се извършва от 

ръководителя, резолирал документа, от секретаря на общината и от началниците на 

отдели за задачите на отдела. 

(3) Контрол по спазването на сроковете по заявления/искания на гражданите 

се извършва от зам.-кметовете, секретаря на общината и началниците на отдели. 

Чл. 57. Информационно-деловодната дейност, свързана с контрола по 

спазване на сроковете, обхваща: 

1. Получаване и обработка на документите, които подлежат на контрол. 

2. Попълване на реквизитите за контрол в РКК. 

3. Насочване в АИС към определените с резолюция длъжностни лица, които 

отговарят за изпълнението на задачите. 

4. Вземане на сведения и даване на справки за хода на изпълнението на 

задачите. 

5. Снемане от контрол за изпълнените задачи. 

Чл. 58. Обект на сроковия контрол са задачите, произтичащи от: 

1. Документи, материализиращи актове на органи на държавната власт – 

Народно събрание, Президент, Министерски съвет и др., засягащи дейността на 

Община Девин. 

2. Документи, материализиращи вътрешноведомствени актове на Община 

Девин – заповеди на кмета на общината, планове, програми, решения на общинския 

съвет, директивни писма и др. 

3. Документи, върху които е определен срок за изпълнение. 
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4. Доклади от командировки в страната и чужбина. 

5. Изходящи документи, материализиращи актове, от които произтичат 

задължения за външни адресати. 

Чл. 59. (1) Сроковете за изпълнение на задачите, произтичащи от акта, 

материализиран в съответния документ, могат да бъдат определени в самия 

документ, с нормативен акт или с резолюция. 

(2) Конкретният срок за приключване на преписката от изпълнителя се 

определя в работни дни или като крайни дати. 

Чл. 60. При срокове с продължителност над 30 работни дни, секретарят на 

общината определя текущи срокове за проверка. 

Чл. 61. Сроковият контрол в Общинска администрация – Девин се 

осъществява чрез автоматизирана срокова картотека от съответния началник на 

отдел, към който е насочена за изпълнение задачата. 

Чл. 62. Основните задължения, свързани със сроковия контрол в Община 

Девин, са: 

1. Да се води централизирана срокова картотека. 

2. В началото на всеки работен ден да се проверява сроковата картотека и 

да се вземат сведения за хода на изпълнението на задачите, чиито срокове изтичат. 

3. Да се информират периодично ръководителите на структурните звена за 

хода на изпълнението на задачите, чийто срок за изпълнение е над 7 работни дни и 

за застрашените от неизпълнение задачи. 

4. Да се изготвят и предоставят на преките ръководители сигнални справки, 

както следва: 

 От специалистите, на които в длъжностната характеристика са 

определени функции за техническо обслужване на кмета на общината, зам.-

кметовете и секретаря на общината за сроковете по жалби, сигнали и достъпа до 

обществена информация. 

 От специалистите, на които в длъжностната характеристика са 

определени функции за техническо обслужване на общинския съвет за 

изпълнението на решенията на общинския съвет. 

 От деловодителите за сроковия контрол във връзка с извършваните 

административни услуги. 

5. Да се оформя снемането от контрол на изпълнените задачи. 

Чл. 63. Прекият изпълнител на задачата представя преписката (инициативния 

документ и документа-отговор) не по-късно от 1 ден преди изтичане на срока на 

задачата на организиращия изпълнението ръководител, който след като установи 

удовлетворително изпълнение, парафира документа-отговор и го представя за 

подпис на кмета на община Девин. 

Чл. 64. В случаите, когато изпълнението не включва създаването на документ, 

организиращият изпълнението отбелязва на последната страница на инициативния 

документ, от който произтича задачата, или върху РКК, че задачата е изпълнена и 

посочва накратко, в какво се е изразявало изпълнението. Поставя подпис, дата, 
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индекс в съответствие с номенклатурата на делата на Община Девин го съхранява до 

предаване в учрежденския архив. Упълномощените лица приключват преписката в 

електронната деловодна система. 

Чл. 65. Във връзка с контрола по изпълнението на задачите, произтичащи от 

документите, служителите са длъжни да спазват следните изисквания: 

1. Когато с документа, резолюцията или нормативно не е определен срок за 

изпълнение, произтичащите от документа задачи трябва да бъдат изпълнени в 7-

дневен срок. 

2. Документи с неотложен характер, както и тези с резолюция „спешно” се 

обработват в деня на получаването им, а произтичащите от документа задачи трябва 

да бъдат изпълнени в максимално кратък срок, ако изпълнението не изисква 

извършването на проверка или съгласуване. 

3. Ако нямат определен срок телеграмите и факсовете се изпълняват в срок 

от 2 дни. 

4. Когато срокът е определен в дни, а не е фиксирана крайна дата за 

изпълнение, срокът се изпълнява в работни дни и започва да тече от първия работен 

ден след деня, в който документът е резолиран. Документът се предава на 

отговарящия за изпълнението в деня на резолирането или най-късно на следващия 

работен ден.  

5. Преките изпълнители са задължени да изпълняват възложените им задачи 

качествено и в определените за изпълнение срокове, както и да дават своевременно 

информация относно изпълнението на ръководителите си и на длъжностните лица, 

изпълняващи функции по контрол по изпълнение на задачите.  

6. При очертаващо се неизпълнение или забавяне на възложените задачи, 

изпълнителят е длъжен да сигнализира ръководителя си и органа по контрол по 

изпълнение на задачите не по-късно от пет дни преди изтичане на определения 

срок, а по изключение, когато определеният срок за изпълнение е по-кратък от пет 

дни – не по-късно от един ден преди изтичане на крайния срок. 

7. Сроковете могат да бъдат продължени само по преценка на длъжностното 

лице, което ги е определило. Искането за продължаването на срока се представя от 

заинтересованите, преди той да е изтекъл. Продължаването става с вписване на 

новия срок върху документа от резолиращия или с писмо на /до учреждението, 

което го е определило. Заинтересованите уведомяват незабавно началника на 

съответния отдел и деловодителя за продължаването на срока. 

Раздел V 

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННО СИСТЕМА И ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА 

С НЕЯ 

Чл. 66. (1) Административната информационна система (АИС) е 

автоматизирана информационна система на администрацията на Община Девин, 

която изпълнява следните основни функции: 

1. Записва в електронен вид данни за документите и тяхното движение. 



Инструкция за деловодната дейност в Общинска администрация – Девин 

 

 24 

2. Поддържа образци на основните документи в Община Девин за 

уеднаквяване на вида и формата им. 

3. Извършва справки по точно подадени реквизити от Регистрационно-

контролната карта на документа /регистрационен номер; кореспондент – име; дата; 

вид документ; изпълнител на задача; ключова дума или изречение относно 

съдържанието на документа и други/. 

4. Автоматизира организацията на контрола по изпълнение на задачите. 

(2) АИС се използва в общинския център на Община Девин.  

Чл. 67. (1) В кметствата и останалите населени места на община Девин, при 

липса на инсталирана и приведена в експлоатация АИС се ползва единен 

входящ/изходящ регистър на документите, под формата на ДНЕВНИК ЕДСД (Единна 

държавна система за деловодство), в който се прилага дневничната форма за 

регистрация.  

(2) В дневника се отразяват регистрацията, резолирането и движението на 

документите, при спазване на Указанието за водене на Дневника. 

(3) За осигуряване на правилното класиране и обвързване на преписките 

служителите са длъжни: 

1. В раздел I „Регистрация на първоначалния (инициативен) документ” се 

отбелязва регистрационния номер (индекс) и датата на регистрация на 

първоначалния документ (входящ или изходящ). 

2. В раздел II „Регистрация на междинни документи и отговори. Движение на 

документите” документите се регистрират с регистрационен номер (индекс) еднакъв 

с регистрационния номер (индекс) на раздел I и дата – датата на регистрация на 

междинния/крайния документ. 

(4) Писмата, предложенията, сигналите и запитванията, постъпили в 

кметствата и населените места на община Девин чрез кутиите за мнения и 

предложения (ако има такива) следва също да се завеждат.  

Чл. 68. (1) Потребители на Автоматизираната информационна система в 

Община Девин са всички служители, които изпълняват възложените им задачи, 

произтичащи от длъжностните им характеристики, от тази Инструкция и от други 

нормативни актове. 

(2) Конкретните задължения на потребителите на АИС и ползваните 

програмни продукти за модулите – Електронно деловодство, Актове за общинска 

собственост, Наказателни постановления, Фактуриране и Наеми се определят със 

заповед на кмета на общината.  

(3) Потребителите са длъжни да спазват технологичната инструкция за работа 

с АИС, да изпълняват възложените им задачи и да уведомяват администратора на 

системата за всички нередности, свързани с нейното функциониране. 

Чл. 69. (1) Управлението на информационната система се осъществява от 

специалист „Административно обслужване” (администратор на АИС) и чрез външните 

експерти на „Давид Холдинг” АД. 
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(2) Администраторът на информационната системата извършва следните 

дейности: 

1. Организира и контролира функционирането на системата. 

2. Регистрира потребителите на системата и разрешените им права за 

достъп, а при необходимост извършва промени в тях. 

3. Променя паролите за достъп в системата чрез конфиденциалното им 

дефиниране от всеки потребител. 

4. Включва нови работни места с персонални компютри към мрежата на 

системата и при необходимост извършва промени в нейната конфигурация. 

5. Въвежда нови номенклатури в системата и извършва промени в 

съществуващите. 

6. Съхранява (архивира) периодично базата от данни на информационната 

система и при срив я възстановява, съгласно Процедурите за архивиране и 

възстановяване на данни в община Девин.  

(3) При промяна в щата и/или длъжностното разписание на администрацията 

оторизиран служител от отдел „Бюджет, финанси и управление на човешките 

ресурси” уведомява администратора на системата, който извършва съответните 

действия във връзка с ал. 2. 

Глава четвърта 

ЗАПАЗВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ 

Раздел І 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 70. (1) Документите в процес на изпълнение се съхраняват от 

служителите, които работят по произтичащи от тях задачи. 

(2) При напускане на служител насочените към него документи се предават на 

определен от ръководителя на структурното звено друг служител, за което се 

подписва протокол, който е неразделна част от обходния лист. 

Чл. 71. (1) Приключените документи и преписки се съхраняват в 

архивохранилищата на Община Девин на адрес: гр. Девин, ул. Дружба № 1 и ул. 

„Васил Левски” № 1. 

(2) При смяна на длъжностното лице, отговарящо за архива, документалните 

материали се предават на приемащия с протокол. 

Чл. 72. Не се допуска унищожаването на документални материали без 

писмено разрешение от Отдел „Държавен архив” – Смолян. 

Раздел ІІ 

ТЕКУЩО ЗАПАЗВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ 

Чл. 73. Дейността, свързана с текущото запазване на документите, се 

извършва в деловодството на Община Девин и обхваща: 

1. Приемане на оригиналите на изпълнените входящи, вътрешни и копия на 

изходящи документи за запазване и предоставяне за последващо използване. 
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2. Систематизирано запазване на документите, съгласно номенклатурата на 

делата на Община Девин. 

3. Правене на справки при поискване. 

4. Обработка и предаване на документите за запазване в учрежденския 

архив на Община Девин.  

Чл. 74. (1) Номенклатурата на делата със сроковете за тяхното съхранение се 

съставя от постоянно действащата експертна комисия по чл. 41, ал. 2 от Закона за 

Националния архивен фонд. 

(2) В номенклатурата на делата се включват всички документи, които са 

постъпили, регистрирани и създадени в Община Девин. 

(3) Номенклатурата на делата се одобрява от кмета на общината и се 

утвърждава от началника на Отдел „Държавен архив” – Смолян. 

Чл. 75. (1) Документите се групират по дела в класьори. 

(2) Документите в делата се подреждат по хронологически, кореспондентски и 

авторски признак съобразно сигнатурата на структурните звена по номенклатурата 

на делата. 

(3) За всяка самостоятелна преписка се поставя най-отдолу инициативният 

документ, а след него по реда на регистрацията останалите документи. 

(4) Заповеди, протоколи и други подобни, които имат собствена номерация, се 

подреждат по възходящ ред на номерирането им. 

Чл. 76. (1) Документите, които са в процес на изпълнение се запазват от 

служителите, натоварени да работят по поставените в тях задачи. След изпълнение 

на задачата, служителите ги запазват до предаването им в учрежденския архив с 

протокол. 

(2) Приключените преписки и документи могат да се ползват от служителите 

на общинската администрация със заемен картон. 

(3) Не се разрешава изваждането на документи за ползване извън Община 

Девин. 

(4) Изключение от разпоредбата на ал. 3 се прави само за съдебно-

следствените органи с писмено разрешение на кмета на община Девин. В тези 

случаи към делото се поставя копие от документа и оригиналното писмо, с което е 

определено искането. След изтичане на срока, за който са дадени документите, те 

се връщат и поставят в съответното дело. Това изключение се допуска, само ако 

заверени копия нямат доказателствена сила. 

Чл. 77. В едномесечен срок след изтичане на календарната година, 

служителите в деловодството прави цялостна проверка на пълнотата на делата и 

изискват от изпълнителите приключените преписки и документи, които са дадени за 

временно ползване и не са били върнати в определения срок. 

Чл. 78. При подготовката на документите за предаване в учрежденския архив 

се спазват указанията и разпорежданията на Наредбата за реда и организирането, 

обработването, съхраняването и използването на документите в учрежденските 

архиви на държавните и общинските институции (ДВ. бр.17 от 6 март 2009 г.). 
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Раздел ІІІ 

ЗАПАЗВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ В УЧРЕЖДЕНСКИЯ АРХИВ 

Чл. 79. Дейността по запазване на документите в учрежденския архив се 

възлага на длъжностно лице, отговарящо за учрежденския архив и на членовете на 

Експертната комисия при Общинска администрация - Девин със заповед на кмета на 

Община Девин и обхваща: 

1. Приемане на документите по описи за архивно запазване. 

2. Регистриране и съхраняване на приетите документи. 

3. Създаване и поддържане на справочен апарат за делата/архивните 

единици и осъществяване на справки по тях. 

4. Извършване на експертиза по ценността на документите. 

5. Предаване на ценните документи в Отдел „Държавен архив” – Смолян. 

Чл. 80. В учрежденския архив на Община Девин се предават за запазване 

делата на приключените преписки и документи по опис, след изтичане на 

календарната година, но не по-късно от края на м. юни на следващата година. 

Чл. 81. (1) Документите в учрежденския архив се използват от служителите 

съгласно вътрешните правила за дейността на учрежденския архив в Общинска 

администрация - Девин. 

(2) В архива, групираните в дела документи, се запазват в същия порядък, в 

който са подредени за текущо запазване, съобразно номенклатурата на делата. 

(3) Когато отделни архивни документи, остават за временно ползване в 

структурните звена се използва “Разписка за оставените архивни документи за 

временно съхранение”. 

(4) Външни потребители използват документите след разрешение от кмета на 

общината съгласно разпоредбите на Закона за достъп до обществената информация. 

(5) Изнасянето на документи извън администрацията за нуждите на 

специализирани държавни органи се извършва съобразно действащото 

законодателство и след писмено разрешение от кмета на общината. 

(6) За всяко изнасяне и връщане на документи извън администрацията се 

изготвя предавателно-приемателен протокол, в който се описват документите, 

определя се срокът за използване и се декларира ангажиментът за връщането им в 

учрежденския архив. 

(7) При установяване на липси и увреждания след връщането на документите 

в учрежденския архив се съставя протокол и писмено се уведомява кмета на 

общината, а за документите, обект на Националния архивен фонд – Отдел 

„Държавен архив” – Смолян. 

Чл. 82. При смяна на отговарящия за архива, документите се предават на 

новоопределения с протокол. 

Чл. 83. Не се допуска унищожаването на документи без писмено разрешение 

на началника на Отдел „Държавен архив” – Смолян. 

Чл. 84. След изтичане на срока за съхранение делата се обработват по реда, 

определен в Закона за Националния архивен фонд и Наредбата за реда и 
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организирането, обработването, съхраняването и използването на документите в 

учрежденските архиви на държавните и общинските институции и в зависимост от 

резултата се предлагат за унищожаване или за предаване в Отдел „Държавен архив” 

– Смолян  

Глава пета 

ИЗПОЛЗВАНЕ И ПАЗЕНЕ НА ПЕЧАТИТЕ 

Чл. 85. Печатите на Община Девин се съхраняват и използват, съгласно Указ 

за печатите.  

Чл. 86. Печатите на Община Девин се водят на отчет в специален регистър. Те 

се пазят в деловодството и в определени със заповед на кмета на община Девин 

структурни звена и лица.  

Чл. 87. За наличието, съхранението и използването на печатите отговаря 

персонално длъжностното лице, което ги е получило срещу подпис. 

Чл. 88. (1) Длъжностните лица, упълномощени да съхраняват и ползват 

печатите на Община Девин, подпечатват документите, подписани от кмет, 

заместник-кметове, секретар и други оправомощени длъжностни лица. Преди 

подпечатването на документа трябва да са проверили автентичността на подписа. 

Забранява се подпечатването на документ без подпис.  

(2) На подпечатване подлежат всички екземпляри, оформени на хартиен 

носител, включително оставащите на съхранение в структурните звена.  

Чл. 89. Документи, изпращани в чужбина не се подпечатват.  

Чл. 90. Забранено е изнасянето на печатите извън структурните звена, в които 

те се използват и съхраняват, както и предоставянето им за ползване на други лица, 

освен отразените в регистъра.  

Чл. 91. В случай на изгубване или кражба на печати, както и злоупотреба с 

тях, служителите отговарящи за печатите незабавно уведомят кмета на община 

Девин, с оглед предприемане на предвидените в чл. 20 от Указа за печатите 

действия. 

Чл. 92. Със заповед на кмета излезлите от употреба печати се унищожават от 

комисия с протокол, върху който се правят и отпечатъци на унищожените печати. 

(чл.19 от УКАЗ № 612 от 26.08.1965 за печатите) 

Чл. 93. При възникнала необходимост от изработване на нови печати, 

ръководителите на структурни звена представят на секретаря на общината писмена 

заявка, съгласувана от съответния ресорен заместник-кмет и одобрена от кмета на 

община Девин. 

Глава шеста 

ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

Чл. 94. (1) Правилата на настоящата инструкция се прилагат и за 

деловодството на общинския съвет, доколкото не противоречат на Правилника за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация. 
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(2) Входящата кореспонденция на общинския съвет се резолира от неговия 

председател, като за изпълнители могат да се посочват служителите от Звеното за 

организационно-техническо обслужване на общински съвет в общинската 

администрация, което подпомага председателя, съвета и неговите постоянни и 

временни комисии. 

(3) Изходящата кореспонденция на общинския съвет се подписва от 

председателя на общинския съвет или от упълномощени длъжностни лица. 

(4) Получените от кмета на община Девин решения на общинския съвет се 

предават на секретаря на общината за преглед и разпределяне към изпълнителите в 

общинската администрация. 

(5) Секретарят на община Девин резолира решенията на общинския съвет на 

вниманието на съответния заместник-кмет и началник на отдел или ръководител на 

структурно звено, а специалистите от Звеното за организационно-техническо 

обслужване на общински съвет им връчват копие срещу подпис.  

(6) Решенията и нормативните актове на общинския съвет се публикуват на 

интернет страницата на община Девин под ръководството на секретаря на общината. 

(7) Председателят на Общински съвет – Девин осъществява сроков контрол по 

отношение на изпълнението на задълженията на постоянните и временни комисии. 

Глава седма 

ПРИЕМАНЕ, ИЗПРАЩАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И АРХИВИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ 

ДОКУМЕНТИ, ПОДПИСАНИ С КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС 

Чл. 95. (1) Под „електронен документ“ се разбира всяко съдържание, 

съхранявано в електронна форма, по-специално текстови или звуков, визуален или 

аудио-визуален запис.  

(2) „Електронно изявление” е словесно изявление, представено в цифрова 

форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и представяне на 

информацията.Електронното изявление може да съдържа и несловесна информация. 

(3) На основание чл. 22, ал. 3 от Закона за електронното управление (ЗЕУ) 

интегритетът и авторството на подадените по електронен път изявления се 

установяват чрез положения електронен подпис върху електронния документ, освен 

ако със закон е предвидено друго.   

Чл. 96. При осъществяване на дейността си по предоставяне на електронни 

административни услуги и в предвидените в закон случаи, в това число и при 

разглеждане на жалби, сигнали и предложения Община Девин издава електронни 

документи, подписани с електронен подпис по смисъла на чл. 13 от Закона за 

електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ).  

Чл. 97. (1) Право да водят кореспонденция в електронен вид, имат кметът на 

община Девин и служители, определени със заповед на кмета. 

(2) Лицата, които са надлежно овластени да правят електронни изявления от 

името на Община Девин, следва да подписват електронните документи, които 

издават, с квалифициран електронен подпис.  
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(3) Лицата, които са овластени със заповед кмета на общината да изпращат 

електронни изявления, издадени от лицата по ал. 2, използват квалифициран 

електронен подпис за нуждите на изпращането.  

Чл. 98. Правилата и процедурите за използване на електронен подпис, както 

и правомощията на длъжностните лица от общинската администрация, имащи право 

да подписват електронни документи, се уреждат Вътрешни правила за работа с 

електронен подпис в Общинска администрация – Девин.  

Чл. 99. Дейностите, свързани с документооборота на електронни документи, 

подписани с КЕП, се подчиняват на общия ред за документооборота в Общинска 

администрация – Девин и използването на Автоматизирана информационна система 

„Arhimed eProcess”. 

Чл. 100. Във връзка с предоставянето на електронни административни услуги 

Община Девин предоставя на получателите на услугите електронен адрес и интернет 

страница с интерфейс за електронна кореспонденция.  

Чл. 101. След регистриране на постъпил в администрацията входящ 

електронен документ се изпраща потвърждение до заявителя за получаването му. 

Потвърждението е електронен документ, който съдържа: 

 уникален регистров идентификатор на получения документ; 

 време на получаване на електронния документ; 

 информация за достъп до електронния документ и всички приложени към 

него документи. 

Текстът в потвърждението следва да е изписан на български език, на 

кирилица и с транслитерация. В случаите по чл. 13, ал. 3, т. 4 от ЗЕУ 

потвърждението може да бъде и на някои от официалните езици, установени в 

Европейския съюз. Потвърждението се изпраща подписано с квалифициран 

електронен подпис на електронния адрес на подателя, посочен за уведомяване, 

освен ако изявлението се подава по друг начин за съответния достъп, определен с 

Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и 

електронните административни услуги  

Чл. 102. (1) Използването на електронно подписани документи се 

осъществява в съответствие с изискванията на законодателството на Република 

България, както и на основание сключени споразумения между Община Девин и 

други юридически или физически лица за използване на електронно подписани 

документи . 

(2) Формата и структурата на данните, които съставят електронните 

документи, техните задължителни реквизити, както и формата на визуалното им 

представяне се определят от нормативни изисквания за съответния тип документи на 

основание споразумение, сключено между Община Девин и други юридически или 

физически лица за електронен обмен на данни . 

Чл. 103. (1) Електронно подписаните документи могат да бъдат издавани от 

Община Девин във формата на оригинал или копие. 

https://web6.ciela.net/Document?documentId=2135555445&dbId=0&iconId=1&structureId=0,85760,85773,85785&stateObject=%7b%22kind%22:%22welcomePage%22,%22Node%22:null,%22Link%22:%22%2FTree%3FnavigateTo%3D%2F0%2F85760%2F85773%2F85785%22,%22Title%22:%22%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%22,%22State%22:%22/%22,%22Container%22:null%7d
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(2) За оригинал на електронно подписан документ се счита всяка от 

реализациите на документа, съдържаща данни за автентификация на подписващото 

лице . 

(3) В случай на изпращане на електронно подписан документ до няколко 

адресата или неговото съхраняване на повече от едно устройство всеки екземпляр 

се счита за оригинал на електронния документ. 

(4) Ако подписващото лице създава идентични по съдържание и реквизити 

електронен документ и документ на хартия и двата документа се считат оригинали. 

Чл. 104. (1) Електронно подписаният документ може да има и аналогово 

копие. 

(2) Аналогово копие на електронно подписан документ е неговото визуално 

представяне на хартиен носител, което е заверено по ред, установен от 

законодателството за удостоверяване автентичността на документи и съдържа 

реквизит указващ, че той е копие.  

Чл. 105. (1) Приемането и изпращането на електронно подписани документи 

от Община Девин се извършва чрез основен вход/изход, който се определя със 

заповед на кмета на общината и може да включва: адрес на официалната 

електронна поща на Община Девин, официална интернет страница, от която могат 

да се изпращат документи, пощенски адрес и т. н. 

(2) На интернет страницата на общината се обявява само официалния 

електронен вход, на който ще се приемат електронно подписани документи. 

Чл. 106. (1) Дейностите по приемане, съхраняване и изпращане на 

електронно подписани документи, както и техническото и програмно осигуряване се 

осъществяват от служител, определен със заповед на кмета на община Девин. 

(2) Длъжностното лице по ал. 1 има качеството на посредник на електронно 

изявление, съгласно разпоредбите на чл. 6 от ЗЕДЕУУ. 

Чл. 107. Общинската администрация приема електронно подписани документи 

чрез автоматизирана информационна система за документооборот (АИС), при 

следните условия : 

1. документите да бъдат във формат А4; 

2. документите да са подписани с валиден електронен подпис; 

3. да съдържат некриптиран текст; 

4. в документа да бъде посочен адрес за кореспонденция; 

5. файлът на изпратения документ да не е заразен с вируси. 

Чл. 108. На интернет страницата на Община Девин се публикува информация 

относно електронните услуги, достъпни за ползване с електронен подпис, адрес за 

получаване на валидни входящи съобщения, формуляри на заявленията на всички 

услуги, предоставяни или достъпни в електронна форма. 

Чл. 109. (1) Приемането и изпращането на електронно подписани документи 

се извършва след изрично съгласие от адресата за ползване на електронни 

документи и ако това съгласие не е оттеглено. 

(2) Ако документът е получен на посочения за това адрес от Община Девин, 
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то се счита, че подателят е заявил съгласие да получава електронни документи от 

Община Девин съгласно установените за това ред и правила. 

(3) Оттеглянето на дадено съгласие не засяга правното действие и 

валидността на електронните документи, предоставени или направени достъпни 

преди извършване на оттеглянето. 

(4) Оттеглянето на съгласието поражда действие след получаване 

съобщението за оттегляне от длъжностното лице адресат на електронния документ. 

Чл. 110. (1) При изпращане на електронно подписани документи с адресат 

Община Девин, подателят посочва изрично адрес за кореспонденция. 

(2) Ако подателят не е посочил адрес за кореспонденция, то за такъв се счита 

адресът, посочен в сертификата на електронния му подпис. 

(3) Подателят може да посочи валиден пощенски адрес за кореспонденция. В 

този случай кореспонденцията ще се извършва чрез аналогови документи. 

(4) Ако документът е подписан с повече от един електронни подписи или 

подателят желае да посочи адрес за кореспонденция, различен от този в 

сертификата на електронния му подпис, задължително в документа се посочва адрес 

за кореспонденция. 

Чл. 111. Приемането на електронно подписани документи в Община Девин се 

извършва след проверка за валидност съгласно условията по чл. 107, т. 1-5, чрез 

тяхната деловодна регистрация. 

Чл .112. (1) Изпращането на изходящи електронно подписани документи от 

Община Девин до външни адресати се извършва чрез: 

- електронна поща; 

- Системата за сигурно електронно връчване(ССЕВ); 

- Системата за електронен обмен на съобщения(СЕОС);  

- преносими носители. 

(2) Текстът на документа се изпраща подписан с електронен подпис на 

овластеното за това длъжностно лице от общинската администрация, с добавен 

изходящ номер, и подписан с универсален електронен подпис на служител от 

деловодството. 

Чл. 113. (1) Изходящите електронно подписани документи от Община Девин 

до външни адресати се смятат получени с изпращане на потвърждение от адресата 

за тяхното получаване. 

(2) Потвърждаване за получаване на електронно подписан документ се 

извършва чрез всяко автоматично или друго съобщение от адресата, включително и 

във формата на хартиен документ. 

(3) Потвърждаването трябва да съдържа данни, указващи получаването на 

електронно подписан документ, неговият идентификационен номер и данни за 

подателя на потвърждението. 

Чл. 114. За всички неуредени въпроси относно изпращането на електронни 

документи се прилагат разпоредбите на чл. 7 - 12 от ЗЕДЕУУ. 
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Чл. 115. При приемането на електронни документи задължително се извършва 

проверка на следните обстоятелства: 

1. дали електронният подпис е създаден с частен ключ, който кореспондира 

на публичния ключ, вписан в удостоверението на подписващия; 

2. дали електронният подпис е създаден в период, когато издаденото за него 

удостоверение е било валидно (чрез проверка на периода на валидност, вписан в 

удостоверението на автора на електронното изявление). 

3. дали файлът с електронните документи не съдържа вируси, изпълним 

програмен код или самостартиращи се макроси; 

Чл. 116. След пренасяне на съдържанието на подаваните електронни 

документи в административната информационна система на администрацията 

външният носител се връща на приносителя. 

Чл. 117. Адресите, на които община Девин получава официални електронни 

документи са: 

1. адрес на официална електронна поща: obshtina@devin.bg; 

2. пощенски адрес, на който се изпращат преносими електронни носители със 

записани електронни документи, адресирани до община Девин: гр. Девин, п.к. 4800, 

обл. Смолян, ул. Дружба № 1. 

Чл. 118. В случаите на получаване на погрешно доставени, непълни, 

неподписани или с нарушена цялост електронни документи, невалидни електронни 

документи или електронни документи, които не могат да преминат проверката по чл. 

115, електронните документи се връщат на подателя, придружени със съобщение за 

отказ от приемане, в което подробно се изброяват причините за отказа. 

Чл. 119. Входящите електронни документи, приети при условията на чл. 117, 

вътрешните и изходящите електронни документи, подписани с КЕП, и записани на 

физически носител, подлежат на деловодна регистрация в деловодството на 

Общинска администрация – Девин. Електронните документи, получени на 

официалната електронна поща или подготвени за изпращане чрез официална 

електронна поща, се регистрират от главния специалист „Канцелария на кмета на 

общината”. След получаване, електронният документ се предоставя по електронен 

път за съхранение на началника на отдел "Информационно обслужване, сигурност и 

връзки с обществеността". 

Чл. 120. За невалиден електронен документ или електронен документ, който 

не може да премине проверката по чл. 115, на адресата се връща съобщение за 

отказ от приемане. 

Чл. 121. Електронните документи се придвижват за резолиране и изпълнение 

по общия ред, чрез Автоматизираната информационна система Arhimed eProcess, а 

при липса на техническа възможност – разпечатани на хартиен носител. 

Чл. 122. Официални документи, които трябва да се изготвят в електронен вид 

и се подпишат с КЕП, се подготвят по общия ред, като се спазват утвърдените 

образци и стандарти за документи на хартиен носител. 
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Чл. 123. Преди да бъдат предоставени за подпис, изготвените проекти на 

документи, се съгласуват от служители, посочени в резолюция или съобразно 

правомощията им. 

Чл. 124. Съгласуваният проект на документ, след деловодно извеждане и 

вписване на изходящ номер, се подписва с КЕП от съответното длъжностно лице.  

Чл. 125. След подписване на електронния документ с КЕП, длъжностното 

лице, което го е подписало, го изпраща на адресата или го предоставя за изпращане 

на служителя, обслужващ официалния електронен адрес на общината (главен 

специалист „Канцелария на кмета на общината”).  

Чл. 126. Подписаните с КЕП електронни документи, заедно с приложенията 

към тях, се съхраняват в Автоматизираната информационна система и се 

идентифицират чрез изрично отразената бележка "подписан с КЕП". 

Чл. 127. Електронните документи, които подлежат на дългосрочно 

съхранение, формират електронния учрежденски архив на Общинска администрация 

- Девин. 

Чл. 128. Дългосрочното съхранение на електронни документи има за цел да: 

1. запази правната валидност на документите – тяхното съществуване, 

автентичност, интегритет и използваемост. 

2. обезпечи възпроизвеждането им без загуба на данни, въпреки риска от 

компрометиране на носителя на документа и независимо от бъдещите технологични 

промени; 

3. осигури проследимост на всички операции, свързани с електронните 

документи. 

Чл. 129. Обект на дългосрочно съхранение са всички електронни документи, 

регистрирани в Автоматизираната информационна система (АИС „Arhimed eProcess”) 

на администрацията – входящи, изходящи и вътрешни, съхранявани на нейни 

сървъри, които са: 

1. подписани с електронен подпис;  

2. снети като електронен образ от хартиен носител и удостоверени с 

електронен подпис на служителя, снел електронния образ, при наличие на такъв; 

3. други, съгласно чл. 3, т. 35 от Регламент (ЕС) 910/2014 г. или посочени от 

постоянно действаща експертна комисия на Община Девин, назначена от кмета на 

общината на основание Закона за Националния архивен фонд (ЗНАФ). 

Чл. 130. На основание чл. 38 от Закона за електронното управление и във 

връзка с прилагане на правилата за организацията на учрежденския архив и 

настоящата инструкция, всички входящи, изходящи и вътрешни електронни 

документи се съхраняват в АИС „Arhimed eProcess”.  

Чл. 131. Електронните документи се съхраняват за срок не по-малък от 20 

(двадесет) години съгласно чл. 46, ал. 1 от ЗНАФ и чл. 4, ал. 4 от Наредбата за 

обмен на документи в администрацията. 

Чл. 133 Допустимите файлови формати за дългосрочно съхранение на 

електронни документи са: 
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1. SGML (Standard Generalized Markup Language - Стандартен обобщен 

маркиращ език), вкл. XML (eXtensible Markup Language - Разширяем маркиращ език); 

2. PDF/A (Portable Document Format – Преносим формат за документи); 

3. DOCX, DOC, XLS, XLSX, PPT, PPTX; 

4. TIFF (Tagged Image File Format); 

5. РNG (Portable Network Graphics – Преносими мрежови графики); 

6. WAVE, WAV (Waveform Audio File Format – Вълнови аудио файлов формат), 

7. формати, разработени от групата MPEG (Moving Pictures Experts Group – 

група на кинематографичните експерти): MPEG-1 или MPEG-2 Layer III (по-известен 

като MP3), MPEG-4 AVC. 

Чл. 134. За всеки е-документ в електронния архив се поддържат данни, 

съгласно Структура на електронния архив в Община Девин, утвърдена от секретаря 

на общината. 

Чл. 135. За установяване на физическото и техническото състояние на е-

документи и техните носители от отдел „Административно обслужване“ се извършват 

периодични проверки поне веднъж годишно. 

Чл. 136. След изтичане на срока, посочен в чл. 131, се извършват дейностите, 

регламентирани в чл. 47 - 49 от Закона за националния архивен фонд.  

Чл. 137. Правилата за дългосрочно съхранение на електронни документи се 

прилагат и по отношение на електронни документи, които са със срок на 

съхранение, различен от посочения в чл. 131. 

Чл. 138. На основание чл. 42 от Наредбата за общите изисквания към 

информационните системи, регистрите и електронните административни услуги и с 

цел гарантиране на дългосрочното съхранение, всекидневно при прилагане на 

утвърдените от кмета на община Девин Процедури за архивиране и възстановяване 

на данни на Община Девин и План за непрекъсваемост на дейността в Общинска 

администрация – Девин, се извършва автоматизираното създаване на резервни 

копия на всички електронни документи и записите във връзка с тях, които са 

постъпили и се съхраняват в АИС. 

Чл. 139. Дейностите по създаване, съхраняване и възстановяване на 

резервните копия са описани в Процедурите за архивиране и възстановяване на 

данни на Община Девин 

Чл. 140. На съхранение подлежат най-малко последните три резервни копия.  

Чл. 141. Длъжностните лица, отговорни за архивиране на данните се 

определят със заповед на кмета на Община Девин. 

Чл. 142. При наличие на тестова среда резервните копия се изпитват за 

консистентност и интегритет чрез пробно възстановяване на данни най-малко 

веднъж месечно. За извършените действия се изготвя протокол, който се подписва с 

квалифициран електронен подпис на началника на отдел „Административно 

обслужване. 

Чл. 143. Електронните документи задължително се съхраняват и на физически 

носител извън АИС от специалист „Административно и информационно обслужване, 
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като се прилагат Процедурите за архивиране и възстановяване на данни в Община 

Девин. 

Чл. 144. Дейностите по техническото и програмното осигуряване и поддръжка 

на електронен архив на приетите и издадените електронни документи, подписани с 

КЕП, се осъществяват от служители в отдел "Административно обслужване”. 

Чл. 145. Електронните документи се съхраняват в сроковете, определени в 

нормативен акт за документите от същия вид, създадени на хартиен носител. 

Чл. 146. Електронните документи, подписани с КЕП, се унищожават по 

правилата, определени в нормативен акт за документи от същия вид, създадени на 

хартиен носител. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Настоящата инструкция е изготвена на основание чл. 2, ал. 1 от 

Наредбата за вътрешния оборот на електронните документи на хартиен носител в 

администрациите (обн. ДВ, бр. 48 от 23 май 2008 г.) и отменя Инструкция за 

информационно-деловодната дейност и работата с документите в Общинска 

администрация – Девин, утвърдена със Заповед № РД-09-84 от 28.02.2014 г. на 

кмета на община Девин.  

§ 2. Разпоредбите на настоящата инструкция са задължителни за всички 

служители в Община Девин.  

§ 3. Неразделна част от настоящата инструкция е Ръководството за 

потребителя за работа със системата за документооборот и управление на 

административните процеси „Arhimed eProcess” 

§ 4. Неразделна част от настоящата инструкция са утвърдените със заповед на 

кмета на община Девин № РД-09-383 от 05.09.2018 г. Вътрешни правила за обмен 

на документи чрез „Система за електронен обмен на съобщения” и Вътрешни 

правила за работа в Системата за сигурно електронно връчване в Общинска 

администрация – Девин, утвърдени със Заповед № РД-09-244 от 05.05.2020 г. на 

кмета на община Девин. 

§ 3. Настоящата инструкцията влиза в сила от датата на утвърждаването ú със 

Заповед № РД-09-482 от 01.10.2020 г. на кмета на община Девин. 

§ 4. Изменения и допълнения в настоящата инструкция се извършват със 

заповед на кмета на община Девин. 

§ 5. Контролът по спазване на инструкцията се осъществява от секретаря на 

общината и началниците на отдели в Общинска администрация Девин. 
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Приложение № 1 към чл. 23, ал. 1 

 

 

 

 

 
ОБЩИНА ДЕВИН 

 

Изх. № ……………….. 

……………..….20…. г. 

ДО 

…………………………………………………….. 

……………………………………...................  
/адрес/ 

На Ваш №………………………………………г. 

ОТНОСНО:............................................................................................................ 

............................................................................................................. 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН …………………………………., 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Приложениe: Съгласно текста. (ако има или се изброяват) 

1. …………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

С уважение, 

ИМЕ, ФАМИЛИЯ 

Кмет на община Девин 

Съгласували: 

……………………… ……………………/Дата:……………20… г. 
/име, фамилия, подпис/ 

Заместник-кмет на община Девин и/или Секретар на община Девин 

……………………… ……………………/Дата:……………20… г. 
/име, фамилия, подпис/ 

Началник на отдела, изготвил документа 

……………………… ……………………/Дата:……………20… г. 
/име, фамилия, подпис/ 

Главен счетоводител и/или Юрисконсулт  (когато материята го налага)  

Изготвил:  

……………………… ……………………/Дата:……………20… г. 
/име, фамилия, подпис/ 

…………………………………………..  
/длъжност/  

Образец – Приложение № 1  
Бланка на писмо, подписано от кмета на община Девин 
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Приложение № 2 към чл. 23, ал. 2 

 

 

 

 

 
ОБЩИНА ДЕВИН 

 

Изх. № ……………….. 

……………..….20…. г. 

ДО 

…………………………………………………….. 

……………………………………...................  
/адрес/ 

На Ваш №………………………………………г. 

ОТНОСНО:............................................................................................................ 

............................................................................................................. 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН …………………………………., 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

Приложение: Съгласно текста. (ако има или се изброяват) 

1. …………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………. 

.………………………………………………………… 

С уважение, 

ИМЕ, ФАМИЛИЯ 

Заместник-кмет на община Девин 

Съгласували: 

……………………… ……………………/Дата:……………20… г. 
/име, фамилия, подпис/ 

Началник на отдела, изготвил документа 

……………………… ……………………/Дата:……………20… г. 
/име, фамилия, подпис/ 

Началник на отдел „БФУЧР” и/или Юрисконсулт  

Изготвил: 

……………………… ……………………/Дата:……………20… г. 
/име, фамилия, подпис/ 

………………………………………….. 
/длъжност/  

Образец – Приложение № 2  
Бланка на писмо, подписано от зам.-кмет на община Девин 
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Приложение № 3 към чл. 23, ал. 3 

 

 

 

 

 
ОБЩИНА ДЕВИН 

 

Изх. № ……………….. 

……………..….20…. г. 

ДО 

…………………………………………………….. 

……………………………………...................  
/адрес/ 

На Ваш №………………………………………г. 

ОТНОСНО:............................................................................................................ 

............................................................................................................. 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН …………………………………., 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

Приложения: Съгласно текста. (ако има или се изброяват) 

1. …………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………. 

.………………………………………………………… 

С уважение, 

ИМЕ, ФАМИЛИЯ 
Секретар на община Девин 

Съгласувал: 

……………………… ……………………/Дата:……………20… г. 
/име, фамилия, подпис/ 

Началник на отдела, изготвил документа 

Изготвил: 

……………………… ……………………/Дата:……………20… г. 
/име, фамилия, подпис/ 

………………………………………….. 
/длъжност/  
 
 
 
Образец – Приложение № 3 
Бланка на писмо, подписано от секретаря на община Девин, включително за искано становище 
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 Приложение № 4 към чл. 23, ал. 5 

 

 

 

 

 
ОБЩИНА ДЕВИН 

 

 

Изх. № ……………….. 

……………..….20…. г. 

ДО 

…………………………………………………….. 

……………………………………...................  
/адрес/ 

На Ваш №………………………………………г. 

ОТНОСНО:............................................................................................................ 

............................................................................................................. 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН …………………………………., 

Приложено, изпращаме Ви………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

Приложение: Съгласно текста. (или се изброяват) 

1. …………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………. 

.………………………………………………………… 

 

С уважение, 

ИМЕ, ФАМИЛИЯ 

Секретар на община Девин / Началник на отдел ………. (до когото е резолирана преписката) 

Изготвил: 

……………………… ……………………/Дата:……………20… г. 
/име, фамилия, подпис/ 

………………………………………….. 
/длъжност/  

 

Образец – Приложение № 4 
Бланка на придружително писмо за предоставяне на документи за сведение и/или изпълнение 
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Приложение № 5 към чл. 23, ал. 6 

 

 

 

 

 
ОБЩИНА ДЕВИН 

 
 

 

З А П О В Е Д 

 

№.......................... 

 

гр. Девин, ................... 20…. г. 

 

 

На основание …………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ЗАПОВЯДВАМ / НАРЕЖДАМ / ОПРЕДЕЛЯМ / ВЪЗЛАГАМ: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ИМЕ, ФАМИЛИЯ 

Кмет на община Девин 

Съгласували: 

……………………… ……………………/Дата:……………20… г. 
/име, фамилия, подпис/ 

Заместник-кмет на община Девин и/или Секретар на община Девин 

……………………… ……………………/Дата:……………20… г. 
/име, фамилия, подпис/ 

Началник на отдела, изготвил документа 

……………………… ……………………/Дата:……………20… г. 
/име, фамилия, подпис/ 

Юрисконсулт  

Изготвил: 

……………………… ……………………/Дата:……………20… г. 
/име, фамилия, подпис/ 

…………………………………………..  
/длъжност/  

 

 

 

 

Образец – Приложение № 5  
Заповед на кмета на община Девин 
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Приложение № 6 към чл. 23, ал. 7 

 

 

 

 

 
ОБЩИНА ДЕВИН 

 

Изх. № ……………….. 

……………..….20…. г. 

ДО 

…………………………………………………….. 

……………………………………...................  

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА/ДОКЛАД/СТАНОВИЩЕ 

от 

ИМЕ, ФАМИЛИЯ 

Кмет на община Девин 

ОТНОСНО:............................................................................................................ 

............................................................................................................. 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН …………………………………., 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………. 

С уважение, 

ИМЕ, ФАМИЛИЯ 

Кмет на община Девин 

Съгласували: 

……………………… ……………………/Дата:……………20… г. 
/име, фамилия, подпис/ 

Заместник-кмет на община Девин и/или Секретар на община Девин 

……………………… ……………………/Дата:……………20… г. 
/име, фамилия, подпис/ 

Началник на отдела, изготвил документа 

……………………… ……………………/Дата:……………20… г. 
/име, фамилия, подпис/ 

Юрисконсулт  

Изготвил: 

……………………… ……………………/Дата:……………20… г. 
/име, фамилия, подпис/ 

…………………………………………..  
/длъжност/  
 
Образец – Приложение № 6 

ДДооккллааддннаа  ззааппииссккаа  //  ддооккллаадд  //  ссттааннооввиищщее  оотт  ккммееттаа  ннаа  ооббщщииннаа  ДДееввиинн 
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Приложение № 7 към чл. 23, ал. 8 

 

 

 

 

 
ОБЩИНА ДЕВИН 

 

Вх. № ……………….. 

……………..….20…. г. 

ДО 

…………………………………………………….. 

……………………………………...................  

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА/ДОКЛАД/СТАНОВИЩЕ 

от 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
/Име, фамилия, длъжност на автора на документа/ 

ОТНОСНО:............................................................................................................ 

............................................................................................................. 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН …………………………………., 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

С уважение, 

ИМЕ, ФАМИЛИЯ 

Длъжност 

Съгласували: 

……………………… ……………………/Дата:……………20… г. 
/име, фамилия, подпис/ 

Началник на отдела, изготвил документа 

……………………… ……………………/Дата:……………20… г. 
/име, фамилия, подпис/ 

Началник на отдел „БФУЧР”  

и/или 

……………………… ……………………/Дата:……………20… г. 
/име, фамилия, подпис/ 

Юрисконсулт  

Изготвил: 

……………………… ……………………/Дата:……………20… г. 
/име, фамилия, подпис/ 

…………………………………………..  
/длъжност/  
 
Образец – Приложение № 7 

ДДооккллааддннаа  ззааппииссккаа  //  ддооккллаадд//  ссттааннооввиищщее  ии  ддрр..  ддоо  рръъккооввооддссттввооттоо  ннаа  ооббщщииннаа  ДДееввиинн  ––  ккммеетт,,  ззаамм..--

ккммеетт,,  ссееккррееттаарр  ннаа  ооббщщииннаа  ДДееввиинн  
Началник на отдел „БФУЧР” и/или Юрисконсулт подписват само, когато материята го изисква.  

 

 

 

 


