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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №4/27.12.2019 ГОДИНА ОТ 

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ 

 

            ОТНОСНО: Предложение от Милен Павлов Дулев, Кмет на Община Белене, 

относно определяне на правомощията на кметските наместници от Община Белене. 

 

Р Е Ш Е Н И Е №32 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 46а, ал. 4   от ЗМСМА: 

 

Общински съвет – Белене определя правомощията на кметските наместници в 

кметство Татари, кметство Петокладенци, кметство Кулина вода и кметство Бяла вода,  

както следва: 

 

1. Да изпълнява бюджета на общината в частта му за населеното място, за което е 

назначен; 

2. Да организира провеждането на благоустройствени, комунални и други 

мероприятия; 

3. Да отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти  на 

общинската  собственост; 

4. Да назначава и освобождава служителите от общинската администрация, които 

подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената от Общинския съвет 

численост и структура; 

5. Да приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и 

организира охраната на полските имоти; 

6. Да води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща 

актуализирани съобщения до ЕСГРАОН; 

7. Да осигурява извършването на административни услуги на физически и 

юридически лица; 

8. Да организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии; 

9. Да представлява населеното място, на което е кметски наместник, пред 

обществени и политически организации и пред други кметства; 

10. Да организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на 

общината, отнасящи се до територията и гражданите на населеното място, за които е 

кметски наместник; 

11. Да организира деловодството, документооборота и архива на кметството; 

12. Да отговаря за работата с жалбите и предложенията на гражданите от кметството; 

13. Да отговаря за поддържане в актуално състояние на избирателните списъци; 

14. Да изпълнява функции, възложени му от кмета на общината;      
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15. На кметския наместник могат да бъдат възлагани и други  функции със закон или 

друг нормативен акт в зависимост от  конкретните особености на населените места. 

 

, 
ГЛАСУВАЛИ: 12 

ЗА –  12 

ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 

 

ПРИЕМА СЕ                   

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ: 

(п) д-р Бистра Павловска 

 

 

СНЕЛ ПРЕПИСА: 

Анна Несторова 

 


