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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 
от Протокол № 7 
от заседанието на 28.03.2012 г. 
по точка 7 от дневния ред 
 
 
Относно: Допълнение на Правилника за организацията и дейността на 
общинския съвет Брусарци, неговите комисии и взаймодействието му с общинска 
администрация.  
 

РЕШЕНИЕ № 45 
 

На основание чл. 21, ал. 3 и във връзка с чл. 46а, ал. 4 от ЗМСМА, Общински 
съвет Брусарци  

РЕШИ: 
1. Допълва Глава 13 „Взаимодействие с общинска администрация”, както 

следва: 
 

Чл. 104. (1) (нова с реш. № 45/28.03.2012г.) В населено място с. Буковец, с. 
Дъбова махала, с. Княжева махала и с. Киселево, които не са административен 
център на кметство, кметът на общината може да назначи за срока на мандата 
кметски наместник в съответствие с утвърдената численост и структура на 
общинската администрация. Кметският наместник към датата на назначаването 
трябва да отговаря на условията по чл. 4, ал. 5 от Изборния кодекс. 
 (2) (нова с реш. № 45/28.03.2012г.) Кметските наместници могат да 
участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас. Те се 
изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се до съответното 
населено място. 
Чл. 105. (1) (нова с реш. № 45/28.03.2012г.) Кметските наместници: 

1. организират провеждането на благоустройствени, комунални и други 
мероприятия; 

2. отговарят за стопанисването на определени от общинския съвет обекти 
на общинската собственост; 

3. приемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и 
организират охраната на полските имоти; 

4. водят регистрите на населението и за гражданското състояние и 
изпращат актуализационни съобщения до ЕСГРАОН; 

5. осигуряват извършването на административни услуги на физически и 
юридически лица; 

6. осигуряват спазването на обществения ред; имат правомощията по чл. 
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61, 63, 68, 69, 71, 72 и 74 от Закона за Министерството на вътрешните 
работи, на съответната територия до пристигане на полицейския орган; 

7. организират и ръководят защитата на населението при бедствия и 
аварии; 

8. организират изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на 
общината, отнасящи се до територията и гражданите на района или 
кметството; 

9. представят необходимата информация и отговарят на въпроси, поставени 
от общински съветници в заседания на Общински Съвет и неговите 
комисии. 

(2) (нова с реш. № 45/28.03.2012г.) Кметските наместници, изпълняват и 
други функции, възложени им със закон или друг нормативен акт или със заповед 
на кмета на общината. 

(3) (нова с реш. № 45/28.03.2012г.) Правоотношенията на кметските 
наместници се уреждат с Устройствения правилник на общинската 
администрация. 
 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали - 12.  
Гласували : “за” –  10, “против” – 0, “въздържал се” -  2; 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК:/ПП/                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ПП/ 
                              /Цветелина Бориславова/                               /К. Додева/ 
 
 
Изготвил преписа:  
Техн. сътрудник ОбС 
                             /Цветелина Бориславова/ 


