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O Б Щ И Н А   Ш У М Е Н   

9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400 

e-mail: mayor@shumen.bg, http://www.shumen.bg 

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 

ДО 

КРАСИМИР МИНЧЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ШУМЕН 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А  
от 

Любомир Христов – Кмет на Община Шумен 

Относно: Предложение за одобряване на промени в структурата на общинска 

администрация и определяне на правомощията на кметските наместници 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

С разпоредбата на § 153 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за 

изменение и допълнение на Изборния кодекс (ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 

г.): „Избори за кметове на кметства се произвеждат само в тези кметства, които към датата 

на обнародване на указа на президента за насрочване на общи избори за общински 

съветници и за кметове отговарят на изискванията на чл. 16, т. 1 от Закона за 

административно-териториалното устройство на Република България (обнародван в ДВ 

бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г.). Нормата на чл. 16 от ЗАТУРБ регламентира 

условия за създаване на кметство: „1. наличие на население над 350 души общо в 

населените места, образуващи кметството.“ 

С Указ № 163 на Президента на Р България от 10.07.2019г. (обн.в ДВ, бр.56 от 

16.07.2019 г.), бяха насрочени избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 

2019 г. 
КМЕТСТВАТА, които към датата на обнародване на Указа (16 юли 2019г.) 

отговаряха на условията на § 153 от ПЗР на ЗИД на Изборния кодекс и в които се 

произведоха избори за кметове на кметства на 27 октомври 2019г., са както следва: 

 

1. КМЕТСТВО ВЕХТОВО; 

2. КМЕТСТВО ГРАДИЩЕ; 

3. КМЕТСТВО ДИБИЧ; 

4. КМЕТСТВО ДРУМЕВО; 

5. КМЕТСТВО ИВАНСКИ; 

6. КМЕТСТВО ИЛИЯ БЛЪСКОВО; 
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7. КМЕТСТВО КОНЬОВЕЦ; 

8. КМЕТСТВО МАДАРА; 

9. КМЕТСТВО МАРАШ; 

10. КМЕТСТВО НОВОСЕЛ; 

11. КМЕТСТВО САЛМАНОВО; 

12. КМЕТСТВО СРЕДНЯ; 

13. КМЕТСТВО СТРУИНО; 

14. КМЕТСТВО ЦАРЕВ БРОД; 

15. КМЕТСТВО ЧЕРЕНЧА. 

 

Съгласно сега действащото законодателство избори за кметове на кметства се 

произвеждат само в кметствата, които към датата на обнародване на указа на президента за 

насрочване на местни избори имат население над 350 души. 

На последните местни избори, през 2015 г. изискванията за население в кметствата 

бяха над 100 души и в тези населени места бяха произведени избори за кметове на 

кметства. 

 

Кметствата, които придобиха статут на кметство на местните избори през 2015 г., 
тъй като отговаряха на условията на изменението на чл. 16, т. 1 от Закона за 

административно-териториалното устройство на Република България (обн. бр. 19 от 

2014 г., в сила от 05.03.2014 г.), но не отговаряха на условията на § 153 от ПЗР на ЗИД на 

Изборния кодекс и не се проведоха избори за кмет на кметство, през 2019 г. са: 

 

1. КМЕТСТВО БЕЛОКОПИТОВО; 

2. КМЕТСТВО БЛАГОВО; 

3. КМЕТСТВО ВАСИЛ ДРУМЕВ; 

4. КМЕТСТВО ВЕЛИНО; 

5. КМЕТСТВО ВЕТРИЩЕ; 

6. КМЕТСТВО КОСТЕНА РЕКА; 

7. КМЕТСТВО КЛАДЕНЕЦ; 

8. КМЕТСТВО ЛОЗЕВО; 

9. КМЕТСТВО ОВЧАРОВО; 

10. КМЕТСТВО ПАНАЙОТ ВОЛОВ; 

11. КМЕТСТВО РАДКО ДИМИТРИЕВО. 

 

На основание § 2, ал. 2 от ЗР към ЗИ на ЗМСМА (ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 

8.10.2019 г.) кметовете на горепосочените населени места изпълняват функциите на 

кметски наместници до освобождаването им от новоизбрания кмет на общината. 

На основание § 2, ал. 1 от ЗР към ЗИ на ЗМСМА (ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 

8.10.2019 г.) в населените места – административен център на кметства, в които на 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. не са произведени 

избори за кметове на кметства, могат да се назначават кметски наместници при спазване 

на останалите изисквания на чл. 46а, ал. 1. 

В резултат на промените в нормативната уредба се налага да се извърши промяна в 

структурата на общинската администрация. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и чл. 46а, ал. 4 от ЗМСМА и писмо на ЦИК с изх. 

№ МИ-03-8 от 14.08.2019 г., предлагам Общински Съвет Шумен да вземе следните 
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Р Е Ш Е Н ИЯ 

 

1. Общински съвет – Шумен одобрява промяна в броя на кметовете на кметства от 

26 на 15 в структурата на общинска администрация към Община Шумен, както следва: 

1.1. КМЕТСТВО ВЕХТОВО; 

1.2. КМЕТСТВО ГРАДИЩЕ; 

1.3. КМЕТСТВО ДИБИЧ; 

1.4. КМЕТСТВОДРУМЕВО; 

1.5. КМЕТСТВО ИВАНСКИ; 

1.6. КМЕТСТВО ИЛИЯ БЛЪСКОВО; 

1.7. КМЕТСТВО КОНЬОВЕЦ; 

1.8. КМЕТСТВО МАДАРА; 

1.9. КМЕТСТВО МАРАШ; 

1.10. КМЕТСТВО НОВОСЕЛ; 

1.11. КМЕТСТВО САЛМАНОВО; 

1.12. КМЕТСТВО СРЕДНЯ; 

1.13. КМЕТСТВО СТРУИНО; 

1.14. КМЕТСТВО ЦАРЕВ БРОД; 

1.15. КМЕТСТВО ЧЕРЕНЧА. 

 

2. Общински съвет – Шумен одобрява промяната в броя на кметските наместници 

от 1 на 10 кметски наместника на населени места, както следва: 

2.1. КМЕТСТВО БЕЛОКОПИТОВО; 

2.2. КМЕТСТВО БЛАГОВО; 

2.3. КМЕТСТВО ВАСИЛ ДРУМЕВ; 

2.4. КМЕТСТВО ВЕЛИНО; 

2.5. КМЕТСТВО ВЕТРИЩЕ; 

2.6. КМЕТСТВО ОВЧАРОВО И КОСТЕНА РЕКА; 

2.7. КМЕТСТВО КЛАДЕНЕЦ; 

2.8. КМЕТСТВО ЛОЗЕВО; 

2.9. КМЕТСТВО ПАНАЙОТ ВОЛОВ; 

2.10. КМЕТСТВО РАДКО ДИМИТРИЕВО. 

 

3. Общински съвет – Шумен утвърждава така предложената структура и численост 

на общинска администрация към Община Шумен в частта относно Организационната 

структура на Общинска администрация (191,5 щатни бройки) както следва: 

Кметовe на кметства – 15 щатни бройки 

Кметски наместници – 9,5 щатни бройки 

 

4. На основание чл. 46а, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация Общински съвет – Шумен определя пълномощията на кметските 

наместници, както следва: 

4.1. Осигуряват спазването на обществения ред в населеното място, като имат 

правомощия по чл. 61, 63, 68, 69, 71, 72 и 74 от Закона за Министерството на вътрешните 

работи на съответната територия на населеното място до пристигане на полицейския 

орган; 

4.2. Организират и ръководят защитата на населението при бедствия и аварии; 

4.3. Спазват бюджета на общината и Системата за финансово управление и контрол 

на Община Шумен; 



4 

4.4. Отговарят за стопанисването на обекти общинска собственост, намиращи се на 

територията на населеното място. 

4.5. Длъжностни лица са съгласно Закона за гражданската регистрация, водят 

регистрите на населението и за гражданското състояние, издават удостоверения въз основа 

на тях и изпращат актуализационни съобщения до отдел ГРАО; 

4.6. Извършват и посредничат при извършването на административни услуги на 

физически и юридически лица; 

4.7. Организират провеждането на благоустройствени, комунални и други 

мероприятия. Приемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и 

организират охраната на полските имоти; 

4.8. Изпълняват нотариални функции, изрично посочени в чл.83 от Закона за 

нотариусите и нотариалната дейност; 

4.9. Извършват връчването на документи, изпратени от компетентен съд, 

прокуратура, община и други държавни органи съгласно изискванията на действащото 

законодателство; 

4.10. Организират изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на 

общината, отнасящи се до територията и гражданите на населеното място; 

4.11. Представят необходимата информация и отговарят на въпроси, поставени от 

общинските съветници в заседания на общинския съвет или неговите комисии, касаещи 

населеното място; 

4.12. Подпомагат събирането от населението на дължимите данъци и такси по 

Закона за местните данъци и такси; 

4.13. Изпълняват заповеди и дейности възложени им от кмета на общината; 

4.14 Притежават всички права, задължения и функции, които съгласно действащото 

законодателство са възложени на органите на изпълнителната власт на територията на 

съответното населено място. 

 

5. Възлага на Кмета на Община Шумен в качеството му на работодател по чл. 44, 

ал. 1, т. 3 от ЗМСМА на служителите в общинска администрация, да предприеме 

необходимите действия за привеждане на общата численост и структура на общинска 

администрация в Община Шумен в съответствие с взетото решение. 

 

 

 

 
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 


