
РЕШЕНИЕ № 7 
30.01.2020 год. 

 
Определяне пълномощията на кметските наместници в Община Габрово 

 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 46а, ал. 4 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Габрово РЕШИ: 

 
I. Населените места извън състава на кметства се обслужват от кметски 

наместници, както следва: 
 

 - за с. Армените, с. Петровци;  
 - за с. Баланите, с. Богданчовци, с. Генчовци, с. Костадините, с. Тодоровци, с. 

Фърговци;  
 - за с. Борики, с. Малини, с. Стефаново, с. Стойковци, с. Източник;  
 - за с. Банковци, с. Бекриите, с .Бобевци, с. Ветрово, с. Гайкини, с. Гръблевци, 
с. Иванили, с. Свинарски Дол, с.С едянковци, с. Солари, с. Читаковци, с. Шарани;  
 - за с. Дебел Дял;  
 - за с. Гайтаните, с. Думници, с. Киевци, с. Рязковци;  
 - за с. Влайчовци, с. Живко, с. Здравковец;  
 - за с. Баевци, с. Горнова Могила, с. Зелено Дърво, с. Малуша, с. Руйчовци, с. 

Стоманеците, с.Ч укилите; 
  - за с. Златевци, с. Лоза,с. Милковци;  
  - за с. Беломъжите, с. Боженците, с. Болтата, с. Влаховци, с. Вълков Дол, с. 

Калчовци, с. Кметовци, с. Рeдешковци, с. Семерджиите, с. Съботковци, с. 
Трапесковци, с. Харачерите, с. Цвятковци, с. Черневци; 

 - за с. Бялково, с. Кози рог, с. Парчовци, с. Сейковци, с. Спанци, с. Шипчените;  
 - за с. Велковци, с. Драгомани, с. Иглика, с. Карали, с. Кметчета, с. Колишовци, 

с. Костенковци, с. Лесичарка, с. Раховци, с. Стойчовци, с. Тодорчета;  
 - за с. Джумриите, с. Междени, с. Мичковци, с. Попари, с. Старилковци, с. 

Узуните;  
 - за с. Михайловци, с. Райновци;  
 - за с. Стоевци;  
 - за с. Бойновци, с. Врабците, с. Геновци, с. Мечковица, с. Моровеците, с. 

Пъртевци, с. Трънито 
 
II. Населените места в състава на кметства /в които не са произведени 

избори за кмет на кметство/ се обслужват от кметски наместници, както следва: 
 

 - за с. Драгановци, с. Драгиевци;  
 - за с. Гъбене, с. Борското, с. Камещица, с. Пенковци, с. Смиловци;  
 - за с. Жълтеш, с. Драганчетата, с. Торбалъжите, с. Ясените;  
 - за с. Враниловци;  
 - за с. Донино, с. Ангелов, с. Балиновци, с. Брънеците, с. Иванковци, с. 

Копчелиите, с. Овощарци, с. Орловци, с. Спасовци;  
 - за с. Чарково, с. Бойчета, с. Езерото, с. Поток, с.Ч ервена локва;  
 - за с. Гергини, с. Гарван, с. Николчовци,с. Пейовци; 
 - за с. Музга;   
 - за с. Новаковци. 



  
III. Определя следните пълномощия на кметските наместници: 

 
1. Организират провеждането на благоустройствени и други мероприятия; 
2. Упражняват контрол за законосъобразното използване и отговарят за 

поддържането, и опазването на общинската собственост; 
3. Изпълняват мерки за опазване на околната среда; 
4. Водят регистрите на населението и за гражданското състояние и изпращат 

актуализационни съобщения до отдел ГРАО; 
5. Организират и ръководят защитата на населението при бедствия  и аварии; 
6. Организират изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на 

общината, отнасящи се до територията и населението в населеното/ните места; 
7. Осигуряват извършването на административни услуги на физически и 

юридически лица; 
8. Изпълнява функции възложени му от кмета на общината. 

 
 

 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:             /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:         /п/ 
         /Р. Русева/ 
 

 
 


