
КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

Чл.14./1/  В състава на община Руен влизат 38 кметства.
/2/ Населените места, които са включени в състава на кметствата и се 
обслужват административно от кметовете на съответните кметства са, както 
следва:
Билка, Вишна, Вресово, Добра Поляна, Дропла, Дъскотна, Добромир, Зайчар, 
Заимчево, Каравельово, Люляково, Листец, Мрежичко, Подгорец, Припек, 
Преображенци, Планиница, Ръжица, Разбойна, Рудина, Рожден, Рупча, 
Речица, Скалак, Снежа, Сини рид, Соколец, Струя, Средна Махала, Снягово, 
Топчийско, Трънак, Череша, Просеник, Шиварово, Ябълчево, Ясеново, 
Каменяк.
Чл.15. Кметовете на кметства не могат да бъдат ръководители на 
политическа партия, да извършват търговска дейност по смисъла на 
Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в 
търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, 
търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, 
управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за 
времето на мандата си.
Чл.16. (1) Кметът на кметство:
1. изпълнява бюджета на общината в частта му за кметството;
2. организира провеждането на благоустройствени, комунални и други 
мероприятия;
3. упражнява контрол за законосъобразното използване и отговаря за 
поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на 
територията на кметството;
4. приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и 
организира охраната на полските имоти;
5. води регистрите на населението и за гражданско състояние и изпраща
актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
6. осигурява извършването на административни услуги на физически и 
юридически лица;
7. осигурява спазването на обществения ред; има правомощия по чл. 
61,63,68,69,71,72 и 74 от Закона за Министерство на вътрешните работи 
(ЗМВР), на съответната територия до пристигане на полицейския орган;
8. организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
9. представлява кметството пред населението, пред обществени и 
политически организации и пред други кметства;
10. организира изпълнението на актове на общинския съвет и на кмета на
общината, отнасящи се до територията и гражданите на кметството;
11. изпълнява функции, възложени му от кмета на общината.
(2) Кметовете на кметства могат да участват в заседанията на общинския 
съвет с право на съвещателен глас и задължително вземат участие при 
обсъждането на въпроси, отнасящи се до кметството.

(3) На кметовете на кметства могат да бъдат възлагани и други функции със

закон или друг нормативен акт, както и с правилника за организацията и 
дейността на общинския съвет.


