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 7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
тел./факс 08141/ 28 44, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 
 

П Р А В И Л Н И К  
 

№ 3 
 

ЗА 
 

ОРГАНИЗАЦИЯТА, УПРАВЛЕНИЕТО И  
 

ДЕЙНОСТТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО  
 

ЗВЕНО “КОНТРОЛ, ОХРАНА,  
 

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приет на основание чл. 54, ал. 1 във връзка с ал. 2 от Закана за общинската 
собственост, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 4, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация с Решение № 88 по Протокол № 9/07.03.2008 г., изм. с Решение № 110 
по Протокол № 7/30.03.2012 г., изм. с Решение № 653 по Протокол № 32/24.11.2017 г. 

на Общински съвет – Две могили 
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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Чл.1. Този правилник определя организацията, управлението и дейността на 

Специализираното звено “Контрол, охрана, обществен ред и сигурност” (СЗ 

“КООРС”), неговото административно регулиране и контрол. 

Чл.2. (1) СЗ „КООРС” е общинско предприятие, което извършва следните 

видове дейности: 

1. Контрол спазването на приетите от Общинския съвет правилници, 

наредби, инструкции и решения.  

2. Охрана имуществото на Общината, на други юридически и физически 

лица, регистрирани и живеещи в нея от повреди, унищожаване, кражби и 

присвоявания и извършване проверки по сигнали, оплаквания и жалби. 

3. Поддържане на обществения ред и сигурност.  

4. Съдействие на други органи и организации. 

5. Други задачи, възложени му от кмета на общината.  
(2) СЗ „КООРС” осъществява своите правомощия на територията на Община 

Две могили, при спазване принципите на законност, отговорност, прозрачност, 

отчетност, ефективност и гражданско участие. 

(3) При изпълнение на своите задължения, то съставя актове за установяване 

на административни нарушения, а кмета на общината или упълномощено от него 

лице – издава наказателни постановления. 

Чл.3. СЗ „КООРС” не е самостоятелно юридическо лице.  
 

ІІ. ОРГАНИ ЗА КОНТРОЛ, ОХРАНА, ОПАЗВАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТ В ОБЩИНАТА. ПРАВА И 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

Чл.4. (1) Кметът на общината извършва общото ръководство и контол върху 

дейността на всички органи, на които с този правилник са възложени задължения 

по осъществяване на контрол, охрана, опазване на обществения ред и сигурност в 

нея. 

(2) В изпълнение на своите задължения, кмета на общината: 

1. Дава задължителни указания по спазването нормативните актове, 

издадени от Общинския съвет и опазването собствеността на гражданите и 

юридическите лица на територията на община Две могили.  

2. Организира проверки и търси отговорност от длъжностните лица, които не 

упражняват правата си или не изпълняват задълженията си, съгласно този 

правилник. 

3. Осигурява необходимите материално – технически средства за звеното. 

4. Стимулира проявилите се служители му. 
5. Организира повишаване квалификацията на служителите от звеното. 

6. Назначава и уволнява със заповед служителите в СЗ “КООРС”. 

Чл.5. (1) Кметът на кметство или кметския наместник контролира охраната и 

опазването на обществения ред на територията на кмеството или населеното място. 

(2) В изпълнение на своите задължения, кмета на кметство или кметския 

наместник: 

1. Съдейства на служителите от звеното при изпълнение на задълженията им 

по спазването нормативните актове, издадени от Общинския съвет и опазването 

собствеността на гражданите и юридическите лица на територията на съответното 

кметство или населено място.  

Чл.6. (1) Ръководителят на СЗ „КООРС” ръководи и контролира охраната, 

издирва нарушителите. 
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(2) В изпълнение на своите задължения, ръководителя на СЗ „КООРС”: 

1. Създава нужната организация за охрана и контрол, включително чрез 

провеждане на задължителен ежедневен и периодичен инструктаж на служителите 

от звеното. 

2. Организира моторизирани групи за опазване на имуществото от 

нарушителите. 

3. Осъществява взаимодействието с органите на МВР, РПУ – Две могили и 

други органи, при необходимост. 
Чл.7. (1) Служителите от СЗ “КООРС” извършват непосредствените 

действия по осъществяване на контрол, охрана, опазване на обществения ред и 

сигурност в общината. 

(2) При необходимост, изпълняват задълженията си съвместно с органите на 

МВР и другите  държавни органи. 

(3) При изпълнение на своите задължения те имат правата и задълженията на 

длъжностни лица. 

(4) Служителите от СЗ „КООРС” са длъжни: 

1. Проверяват лицата, влизащи в сградите на общинската администрация и 

съпроводителните им документи. 

2. Проверяват в населените места, в присъствието на кмета на съответното 

кметство, нежилищни сгради и дворове, а когато проверката е извън населеното 

място – в присъствието на поне едно поемно лице. 

3. Проверяват откраднатото или присвоеното имущество. 

4. Да задържат животни, които са пуснати да пасат или преминават през 

земи, които не са собственост на техните стопани. 

5. Принудително да отвеждат нарушителите в Кметството или РПУ на МВР 

–Две могили.  

6. Съдействат за предотвратяване на нарушения и за ограничаване на 

вредите от тях. 

7. Установяват вредите и издирват нарушителите. 

8. Налагат глоби. 
9. Съставят актове за констатирани от тях нарушения. 
10. Използват физическа сила.  

Чл.8. (1) Служителите от СЗ “КООРС”, при упражняване на дейността си, 

носят лична идентификационна карта със снимка, отличителен знак и униформено 

облекло. 

(2) Те могат да използват лични предпазни и защитни средства, в това число 

– да носят оръжие, като спазват Закона за контрола за взривни вещества, 

огнестрелни оръжия и боеприпаси и Закона за частната охранителна дейност. 
 

ІІІ. ЧИСЛЕНОСТ И СТРУКТУРА НА СПЕЗИАЛИЗИРАНОТО 
ЗВЕНО “КОНТРОЛ, ОХРАНА, ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ” 

Чл.9. Численият състав и структурата на СЗ “КООРС” се определя с 

решение на Общинския съвет. 

Чл.10. (1) (Изм. с Решение № 110 по Протокол № 7/30.03.2012 г., изм. с 

Решение № 653 по Протокол № 32/24.11.2017 г. на Общински съвет – Две 

могили) СЗ “КООРС” се състои от 4 (четири) служители.  

(2) При необходимост, звеното може да привлича нещатни сътрудници. 

Чл.11. Структурата на СЗ “КООРС” включва: 

1. Ръководител – 1 брой. 
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2. (Изм. с Решение № 110 по Протокол № 7/30.03.2012 г., изм. с Решение 

№ 653 по Протокол № 32/24.11.2017 г. на Общински съвет – Две могили) 
Служители – 3 броя. 

Чл.12. (1) Ръководителят на звеното може да бъде лице, което е пълнолетно 

и дееспособно, завършило средно образование и да отговаря на изискванията на чл. 

27 от Закона за частната охранителна дейност. 

(2) Служителят в звеното може да бъде лице, което е пълнолетно и 

дееспособно, завършило не по-ниско образование от основното и да отговаря на 

изискванията на чл. 27 от Закона за частната охранителна дейност. 

(3) Освен изискванията, посочени в ал. 1 и 2, служителите от СЗ “КООРС”  

трябва да бъдат: 

1. Български граждани. 

2. Неосъждани и срещу тях да няма образувани наказателни производства за 

извършени умишлени престъпления от общ характер. 

3. Физически и психически здрави. 
 

ІV. ФИНАНСИРАНЕ И ОТЧЕТНОСТ  
Чл.13. СЗ “КООРС” е бюджетно звено на Община Две могили и има 

собствена бюджетна сметка. 

Чл.14. (1) Кметът на Община Две могили назначава и сключва трудовите 

договори със служителите на СЗ “КООРС”. 

 (2) Кметът определя възнагражденията на ръководителя и служителите от 

звеното в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна 

заплата на персонала от общинския бюджет, определен с решение на Общинския 

съвет. 

 (3) Приходите от дейността на звеното постъпват по сметка и се внасят 

ежемесечно в приход на общинския бюджет. 

 (4) При осъществяване на дейността си ръководителя и служителите от СЗ 

“КООРС” могат да ползват материалната база и техническите средства, 

собственост на Община Две могили (компютри, радиостанции и други).  

Чл.15. Счетоводното обслужване на СЗ “КООРС” се осъществява от 

общинската администрация. 

Чл.16. (1) Дейността на СЗ “КООРС” се отчита съгласно изискванията на 

Министерството на финансите за отчитане на бюджета.  

(2) Тя е съобразено със Закона за счетоводството и сметкоплана на 

бюджетните предприятия.  
 
 

V. АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  
Чл. 17. Който нарушава този правилник се наказва, както следва: 

1.  за физическите лица – с глоба в размер до 5 000 (пет хиляди) лева. 

2. за юридически лица и еднолични търговци – с имуществена санкция в 

размер до 50 000 (петдесет хиляди) лева. 

Чл. 18. Когато констатираното нарушение представлява маловажен случай, 

служителите от СЗ “КООРС” налагат на място, срещу квитанция глоба в размер до 

10 (десет) лева. 

Чл. 19. Когато констатираното нарушение представлява маловажен случай и 

това е предвидено в закон или указ, служителите от СЗ “КООРС” налагат на място, 

срещу издаден фиш глоба в размер от 10 (десет) до 50 (петдесет) лева.  
 

VІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
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§ 1. Правилник № 3 за организацията, управлението и дейността на 

специализираното звено “Контрол, охрана, обществен ред и сигурност” се издава 

на основание чл. 54, ал. 1 във връзка с ал. 2 от Закана за общинската собственост, 

чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във 

връзка с чл. 4, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и е 

приет с решение № 88 от 07.03.2008 г. на Общински съвет – Две могили. 

§ 2. Текстовете в правилника са съобразени с действащото българско 

законодателство.  

§ 3.  Изменения и допълнения в правилника се правят с решение на 

общинския съвет.  

§ 4. За неуредени в настоящия правилник въпроси общинския съвет приема 

отделни решения.  

§ 5. Изпълнението и контрола по изпълнението на този правлиник се 

осъществява от кмета на общината и/или определени от него лица. 

§  11. Правилникът влиза в сила от 10.03.2008 г.  
 

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

ПРАВИЛНИК 
за  

изменение на Правилник № 3 за организацията, управлението и дейността на 
специализираното звено “Контрол, охрана, обществен ред и сигурност” 

 

(Приет с Решение № 110 по Протокол № 7/30.03.2012 г. 

на Общински съвет – Две могили) 
 

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

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
§ 3. Разпоредбите на § 1 и § 2 влизат в сила от 01.04.2012 г. 

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

ПРАВИЛНИК 
за  

изменение на Правилник № 3 за организацията, управлението и дейността на 
специализираното звено “Контрол, охрана, обществен ред и сигурност” 

 

(Приет с Решение № 653 по Протокол № 32/24.11.2017 г. 

на Общински съвет – Две могили) 
 

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

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
§ 3. Разпоредбите на § 1 и § 2 влизат в сила от 01.01.2018 г. 

 

 
Председател на Общински съвет – Две могили:  

 

     

___________ (Христина Димитрова Ефтимова) 
 


