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РАЙОН „ПРИМОРСКИ” -  ОБЩИНА ВАРНА 

9010 Варна, бул. „Генерал Колев” № 92,  тел: +359/52/359 100; факс 303 110             

KMET 

Дирекция  „Административно 

и информационно  обслужване 

Дирекция  

„Административно и 

техническо  

бслужване-Виница” 

Дирекция „Финансово-

счетоводни и стопански 

дейности” 

Дирекция „Социално-

икономически 

дейности” 

Дирекция „Обществен 

ред и контрол” 

Дирекция „Устройство 

на територията” 
Главен архитект 

ПР Секретар Заместник кмет 

Директор 

Правно обслужване 
Главен юрисконсулт 

Директор Директор Директор Директор 
Директор 

Информационно обслужване 
Главен експерт „Системен администратор” 

Главен специалист „Информационни технологии” 

Административно обслужване 
Главен специалист „Административни услуги” 
Старши специалист „Административни услуги” 
Главен специалист ЕСГРАОН 
Старши експерт „Гражданско  състояние” 
Главен специалист „Гражданско състояние” 
Старши специалист”Административно 
техническо осигуряване” 
Старши специалист ЕСГРАОН 
Старши експерт „ЕСГРАОН и гражданско  
състояние” 
Главен експерт „ЕСГРАОН и гражданско  
състояние” 
Специалист„Деловодител” 
Специалист „Информатор приемна” 
 

Човешки ресурси 
Главен експерт „Човешки ресурси” 

Специалист „Човешки ресурси” 

Поземлена реформа 
Главен експерт 

„Поземлена реформа” 
Старши експерт 

„Поземлена реформа” 

 
Старши експерт „ ЕСГРАОН 
и гражданско състояние” 

Главен  специалист 
”Поддръжка чистотата на 
общински територии” 

 

Счетоводство 
Главен счетоводител 
Младши експерт „ТРЗ и 
касиер” 
Счетоводител 
Специалист „Събираемост  
касови приходи и касиер” 
Изпълнител „Касиер- приходи” 
Изпълнител „Инкасатор- 
плащания” 

Главен експерт „Финанси и 
бюджет” 

Обща поддръжка 
Специалист „Управление и 
транспортиране на отпадъци” 
Изпълнител  
Специалист „Опазване на 
чистотата на зелените площи” 

Старши експерт „ОПЗН и 
домакин” 

Старши юрисконсулт 

Местна комисия за БППМН 
Секретар МК БППМН 

Търговска и рекламна 
дейност 

Главен експерт  ТРД 
Главен експерт РД и ЖН 

Собственост и жилищно 
настаняване 

Старши експерт СЖН 
Главен експерт 

„Социални дейности и 
ЖН” 

Социални дейности 
Главен специалист 

„Социални дейности” 

Архив 
Старши експерт „Архив” 

Главен специалист„Архив” 

Контрол строителство 
Главен инспектор 
„Контрол строителство” 
Старши инспектор 
„Контрол строителство” 
Инспектор „Контрол 
строителство” 
Инспектор”Екология и 
контролни дейности” 
Специалист”Обществен 
ред и контрол” 

Екологичен контрол 
Главен  инспектор ЕК 
Старши инспектор ЕК 

Контрол търговска дейност 
Старши инспектор КТД 
Инспектор КТД 

Изпълнител „Шофьор, 
обществен ред и контрол” 

Архитектура и градоустройство 
Главен инженер 
Главен експерт „Инженер” 
Главен експерт „Архитект” 
Главен експерт „Участъков архитект” 
Главен експерт „Участъков техник” 
Старши експерт „Участъков техник” 
Главен специалист „Участъков техник” 
Главен  специалист „Поддръжка 
чистотата на общински територии” 
Специалист „Административно и 
техническо обслужване” 

Главен специалист „Геодезист” 

Старши експерт „Регистрация 
строежи” 

Инженерна инфраструктура 
Главен експерт „Озеленяване” 
Главен експерт БКС 
Младши експерт „Озеленяване” 
Специалист „Инженерна 
инфраструктура” 

Връзки с обществеността и 
социална политика 

Главен експерт ВОСП 

Главен специалист 
„Административни услуги 

и приходи” 

Главен юрисконсулт 

Контрол Бюджетни приходи 
Главен инспектор КБП и СФУК 
Старши инспектор КБП 
Старши инспектор КПТД 

Старши юрисконсулт 


