
О  Б  Щ  И  Н  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т – Е  Л  Е  Н  А 
гр.Елена, ул. “Ил.Макариополски” №24, тел./факс (06151) 25-57 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 22/21.12.1999 г. 
 

ПРОТОКОЛ №4/21.12.1999 г. 
 
ОТНОСНО:Определяне правомощията на кметските наместници в 
Община Елена 
 
Във връзка с Решение №20/08.12.1999 г. за избор на кметски наместници, 

както и във връзка с приетия в Решение №8/29.11.1999 г срок за разработване и 
предлагане на вниманието на Общински съвет на частта от Устройствения 
правилник, касаеща работата на общинската администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-
ЕЛЕНА 

 
Р  Е  Ш  И  : 

 
1.До приемането на частта от Устройствения правилник  по смисъла на чл.11 от 

Закона за администрацията, касаеща работата на общинската администрация, 
възлага на кметските наместници следните функции: 

1.1.Да организират провеждането на благоустройствени, комунални и други 
мероприятия; 

1.2.Да отговарят за стопанисването на определени от Общинския съвет обекти 
на общинската собственост; 

1.3.Да предприемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда 
и да организират охраната на полските имоти; 

1.4.Да водят регистрите на населението и гражданското състояние и да 
изпращат актуализационни съобщения до ЕСГРАОН; 

1.5.Да осигуряват извършването на административни услуги на физически и 
юридически лица; 

1.6.Да следят за спазването на обществения ред и информират своевременно 
кмета на общината и съответните институции за евентуални нарушения; 

1.7.Да организират и ръководят защитата на населението при бедствия и 
аварии; 

1.8.Да изпълняват и други функции, конкретно възложени им със закон, 
заповед или друг нормативен или административен акт. 

2.Определя работните места и териториите, на които кметските наместници 
изпълняват своите функции, както следва: 

2.1.Кметски наместник в с.Буйновци – на територията на бившето кметство 
Буйновци; 

2.2.кметски наместник в с.Дрента – на територията на бившето кметство 
Дрента; 



2.3.Кметски наместник в с.Илаков рът –на територията на бившето кметство 
Илаков рът; 

2.4.Кметски наместник в с.Каменари – на територията на бившите кметства 
Каменари и Бойковци; 

2.5.Кметски наместник в с.Костел - –на територията на бившето кметство 
Костел; 

2.6.Кметски наместник в с.Марян – на територията на бившето кметство Марян; 
2.7.Кметски наместник в с.Мийковци – на територията на бившето кметство 

Мийковци; 
2.8.Кметски наместник в с.Палици – на територията на бившето кметство 

Палици; 
2.9.Кметски наместник в с.Руховци – на територията на бившето кметство 

Руховци; 
2.10.Кметски наместник в с.Средни колиби – на територията на бившето 

кметство Средни колиби; 
2.11.Кметски наместник в с.Тодювци – на територията на бившето кметство 

Тодювци; 
2.12.Кметски наместник в с.Чакали – на територията на бившето кметство 

Чакали; 
2.13.Кметски наместник в с.Яковци – на територията на бившите кметства 

Яковци и Шилковци. 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  
                        /д-р Д.Лаловска/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


