
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№ 110 

взето на заседание Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 27.04.2012г. с  Протокол № 10 

 

Относно: Определяне на пълномощията на кметския наместник в село Жребичко.  

 

Общински съвет Брацигово, на основание чл. 21, ал.2 в изпълнение на 

правомощията си по чл.21, ал. 1, т.5 и т.23 и чл.46а, ал.4 от ЗМСМА и предложение на 

Васил Гюлеметов – Кмет на Община Брацигово,  

Р  Е  Ш  И: 

1.Определя пълномощия на кметският наместник в село Жребичко, община 

Брацигово както следва: 

1.1 организира провеждането на мероприятия, свързани с благоустрояването и 

хигиенизирането на населеното място; 

1.2 упражнява контрол за законосъобразното използване и отговаря за поддържането и 

опазването на общинската собственост на територията на населеното място; 

1.3 предприема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда; 

1.4 предприема мерки за осигуряване и спазване на обществения ред на територията на 

населеното място; 

1.5 организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии; 

1.6 води регистъра на населението и регистрите по гражданското състояние и 

предоставя свързаните с тях административни услуги на гражданите в населеното 

място, изпраща актуална информация на държавните и общински органи;  

1.7 осъществява за спазването на наредбите на Общинския съвет на територията на 

населеното място; 

1.8 представя необходимата информация и отговаря на въпроси, поставени от 

общинските съветници на заседанията на Общинския съвет и в постоянните комисии; 

1.9 представлява населеното място пред населението, държавните и местни органи; 

1.10 Кметският наместник може да присъства на заседанията на Общинския съвет и на 

заседанията на постоянните комисии и да изразява становища по въпроси от дневния 

ред, свързани със съответното населено място. 

1.12 Кметският наместник се отчита писмено за дейността си пред Кмета на общината 

на всеки шест месеца.  

1.13 Кметският наместник изпълнява и други функции, възложени му от закона или 

други нормативни актове, с решения на Общинския съвет или от Кмета на общината. 

2.Определя основна работна заплата на заемащият длъжността кметски наместник 

на село Жребичко на непълно работно време – 4 часа в размер на 225.00 лева. 
Общ брой общински съветници: 17 

Присъствали:17 

Гласували :17 

 „За”17 

 „Против” – няма 

„Въздържали се” – няма                                     Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                                                            /Илия Калинов/ 

                                          


