ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА
ЗАКОН ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., доп., бр. 69 от 2006 г.) Орган на изпълнителната
власт в общината е кметът на общината. Органи на изпълнителната власт в района и кметството
са съответно кметът на района и кметът на кметството.
(2) (Нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм., бр. 69 от 1999 г., доп., бр. 69 от 2006 г., бр. 63 от
2007 г., изм., бр. 9 от 2011 г., изм. и доп., бр. 19 от 2014 г., в сила от 5.03.2014 г.) Кметът на
общината, както и кметовете на райони и кметства се избират пряко от населението за срок от 4
години при условия и по ред, определени с Изборния кодекс.
(3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 1999 г., изм., бр. 69 от 2003 г., отм., бр. 69 от 2006 г.).
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 65 от 1995 г., предишна ал. 3, изм., бр. 69 от 1999 г., доп.,
бр. 69 от 2003 г., изм., бр. 69 от 2006 г.) Пълномощията на кмета на общината, на кмета на
кметството и на кмета на района възникват от полагането на клетвата по чл. 32, ал. 1.
(5) (Нова - ДВ, бр. 69 от 1999 г., изм., бр. 69 от 2006 г., доп., бр. 63 от 2007 г., изм., бр. 9
от 2011 г., доп., бр. 19 от 2014 г., в сила от 5.03.2014 г.) При произвеждане на частични избори за
кмет на община, за кмет на район или за кмет на кметство новоизбраният кмет полага клетвата по
чл. 32, ал. 1 преди началото на първото заседание на общинския съвет след избора, което се свиква
от председателя на съвета и се провежда в 14-дневен срок от обявяването на изборните резултати.
(6) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2003 г., изм., бр. 69 от 2006 г.) Ако в срока по ал. 5 председателят
на общинския съвет не свика заседание на съвета или заседанието не бъде проведено, то се свиква
от областния управител и се провежда в 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 5. При липса на
кворум за провеждане на заседанието новоизбраният кмет полага клетвата по чл. 32, ал. 1 пред
областния управител в присъствието на представител на общинската избирателна комисия,
общински съветници и граждани.
(7) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2003 г.) Кметовете на общини, райони и кметства имат всички
права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с тяхното
правно положение.
Чл. 38а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 1999 г., отм., бр. 69 от 2006 г.).
Чл. 39. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм., бр. 69 от 1999 г., бр. 69 от 2003 г., бр. 69
от 2006 г.)
(1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.; изм. е обявено за противоконституционно от КС на РБ бр. 36 от 2011 г.) Кметът на общината, съответно кметът на района, назначава заместник-кметове
в съответствие с одобрената численост и структура на общинската администрация и определя
техните функции.
(2) Кметът на общината, съответно кметът на района, определя със заповед заместниккмет, който го замества при отсъствието му от общината, съответно от района.
(3) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2011 г., в сила от 19.04.2011 г.) В случаите по ал. 2, когато не е
издадена заповед от кмета на общината, съответно от кмета на района, общинският съвет определя
заместник-кмета, който да замества кмета на общината, съответно - кмета на района, до тяхното
завръщане.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 32 от 2011 г., в сила от 19.04.2011 г.) Кметът на общината
и кметът на района могат да оправомощават заместник-кметове да изпълняват техни правомощия
в случаите, когато това е предвидено в закон.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 32 от 2011 г., в сила от 19.04.2011 г.) Заместник-кмет може
да бъде освободен без предизвестие със заповед на кмета на общината, съответно на кмета на
района.
Чл. 39а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 1999 г., изм., бр. 69 от 2006 г., отм., бр. 63 от 2007 г., нов,
бр. 9 от 2011 г., в сила от деня, следващ датата на произвеждане на изборите за общински
съветници и кметове през 2011 г., отм., бр. 19 от 2014 г., в сила от 5.03.2014 г.).
Чл. 39б. (Нов - ДВ, бр. 69 от 1999 г., отм., бр. 69 от 2003 г.).
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Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., отм., бр. 69 от 2006 г.).
Чл. 41. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., бр. 69 от 1999 г., бр. 69 от 2003 г., изм., бр. 69
от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) Кметовете на общини, на райони и на кметства,
кметските наместници, заместник-кметовете на общини и на райони и секретарите на общини не
могат 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 им.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г.).
(3) В едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, съответно от приемането
на решението на общинския съвет, лице, което при избирането му за кмет заема длъжност или
осъществява дейност по ал. 1, предприема необходимите действия за прекратяване на дейността
и/или за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на
общинския съвет и общинската избирателна комисия.
(4) Заместник-кметовете на общини и на райони, кметските наместници и секретарите на
общини при назначаването им на съответната длъжност представят декларация, удостоверяваща
изискванията по ал. 1.
Чл. 42. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., доп., бр. 69 от 1999 г., изм., бр. 63 от 2007 г., доп.,
бр. 9 от 2011 г., в сила от деня, следващ датата на произвеждане на изборите за общински
съветници и кметове през 2011 г., изм., бр. 19 от 2014 г., в сила от 5.03.2014 г.) Пълномощията на
кметовете се прекратяват предсрочно:
1. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) при подаване на оставка чрез председателя на общинския
съвет до общинската избирателна комисия;
2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., бр. 90 от 1996 г., бр. 69 от 1999 г., бр. 85 от 2000 г., бр. 69
от 2003 г., бр. 69 от 2006 г., бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) при трайна фактическа
невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца поради заболяване;
3. (нова – ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) при поставяне под запрещение;
4. (доп. - ДВ, бр. 85 от 2000 г., предишна т. 3, изм., бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016
г.) когато след избирането му е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за
умишлено престъпление от общ характер или на лишаване от право да заема държавна длъжност;
5. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2006 г., предишна т. 4, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.)
при неизпълнение на задължението по чл. 41, ал. 3;
6. (нова - ДВ, бр. 154 от 1998 г., изм., бр. 69 от 2003 г., предишна т. 5, бр. 39 от 2016 г., в
сила от 26.05.2016 г.) при извършване на административно-териториални промени, водещи до
промяна на постоянния адрес в общината или кметството;
7. (нова - ДВ, бр. 154 от 1998 г., изм., бр. 69 от 1999 г., доп., бр. 63 от 2007 г., изм., бр. 9
от 2011 г., в сила от деня, следващ датата на произвеждане на изборите за общински съветници и
кметове през 2011 г., доп., бр. 19 от 2014 г., в сила от 5.03.2014 г., предишна т. 6, бр. 39 от 2016 г.,
в сила от 26.05.2016 г.) при извършване на административно-териториални промени, водещи до
закриване на общината, района или кметството;
8. (нова - ДВ, бр. 69 от 2003 г., предишна т. 7, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.)
при избирането му за народен представител, министър или областен управител, при назначаването
му за заместник-министър или заместник областен управител или когато заеме друга длъжност по
трудово или служебно правоотношение;
9. (нова - ДВ, бр. 69 от 2003 г., изм., бр. 69 от 2006 г., предишна т. 8, бр. 39 от 2016 г., в
сила от 26.05.2016 г.) при нарушаване на забраните по чл. 41, ал. 1;
10. (нова - ДВ, бр. 14 от 2009 г., предишна т. 9, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.)
при неоснователно отсъствие от работа за повече от един месец;
11. (нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г., предишна т. 10, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.)
при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси;
12. (нова - ДВ, бр. 9 от 2011 г., предишна т. 11, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.)
при установяване на неизбираемост;
13. (нова – ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) при смърт.
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(2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с документи,
издадени от компетентните органи. В случаите по ал. 1, т. 1 в тридневен срок от подаването на
оставката председателят на общинския съвет я изпраща на общинската избирателна комисия.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., отм., бр. 69 от 1999 г., нова, бр. 69 от 2006 г., изм., бр. 9
от 2011 г., бр. 19 от 2014 г., в сила от 5.03.2014 г., бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) В
тридневен срок от получаване на документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 2, т. 2, 5 и
10, общинската избирателна комисия уведомява кмета, който може да направи писмено
възражение пред комисията в тридневен срок от уведомяването му. В тридневен срок от
изтичането на срока за възражение общинската избирателна комисия приема решение. Когато
установи, че обстоятелствата за прекратяване на пълномощията са налице, общинската
избирателна комисия прекратява пълномощията на кмета.
(4) (Нова – ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) В тридневен срок от получаване
на документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 2, т. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 и 13,
общинската избирателна комисия обявява прекратяване на пълномощията на кмета.
(5) (Нова – ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Решенията и отказите на
общинската избирателна комисия по ал. 3, както и отказите по ал. 4 може да се оспорват пред
съответния административен съд от заинтересуваните лица или от централните ръководства на
партиите, компетентни съгласно устава, и ръководствата на коалициите, компетентни съгласно
решението за образуване на коалицията, които са представени в общинския съвет или от
упълномощени от тях лица, по реда на чл. 459 от Изборния кодекс. Препис от решението се
изпраща на Централната избирателна комисия и на председателя на общинския съвет в тридневен
срок от влизането му в сила.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., доп., бр. 69 от 1999 г., предишна ал. 2, изм., бр. 69 от
2006 г., изм. и доп., бр. 63 от 2007 г., бр. 9 от 2011 г., в сила от деня, следващ датата на
произвеждане на изборите за общински съветници и кметове през 2011 г., бр. 19 от 2014 г., в сила
от 5.03.2014 г., предишна ал. 4, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Когато пълномощията на
кмет са прекратени предсрочно, общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет
за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. За временно изпълняващ длъжността кмет на
общината или кмет на района се избира един от заместник-кметовете на общината, съответно на
района. Когато няма назначен заместник-кмет, временно изпълняващ длъжността кмет на
общината или кмет на района се избира по предложение на общински съветник.
(7) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2006 г., изм. и доп., бр. 63 от 2007 г., бр. 9 от 2011 г., в сила от
деня, следващ датата на произвеждане на изборите за общински съветници и кметове през 2011 г.,
бр. 19 от 2014 г., в сила от 5.03.2014 г., предишна ал. 5, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.)
Когато след прекратяване на пълномощията на кмет до края на мандата остава по-малко от една
година, частични избори не се произвеждат. В тези случаи общинският съвет избира кмет на
общината, кмет на района или кмет на кметството, като за кмет на общината се избира заместниккмет или общински съветник.
(8) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2006 г., изм. и доп., бр. 63 от 2007 г., изм., бр. 9 от 2011 г., в сила
от деня, следващ датата на произвеждане на изборите за общински съветници и кметове през 2011
г., доп., бр. 19 от 2014 г., в сила от 5.03.2014 г., предишна ал. 6, изм., бр. 39 от 2016 г., в сила от
26.05.2016 г.) Когато кмет на община, кмет на район или кмет на кметство са регистрирани като
кандидати за общински съветници или кметове, в 7-дневен срок преди края на мандата
общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет на общината, кмет на района
или кмет на кметството за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. Временно изпълняващ
длъжността кмет на общината или кмет на района се избира при условията на ал. 6, изречения
второ и трето.
(9) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2006 г., доп., бр. 63 от 2007 г., изм., бр. 9 от 2011 г., в сила от
деня, следващ датата на произвеждане на изборите за общински съветници и кметове през 2011 г.,
доп., бр. 19 от 2014 г., в сила от 5.03.2014 г., предишна ал. 7, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016
г.) Когато кмет на община, кмет на район или кмет на кметство не е регистриран като кандидат за
общински съветник или кмет, той продължава да изпълнява задълженията си до полагане на клетва
от новоизбрания кмет.
(10) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2006 г., доп., бр. 63 от 2007 г., изм., бр. 9 от 2011 г., в сила от
деня, следващ датата на произвеждане на изборите за общински съветници и кметове през 2011 г.,
доп., бр. 19 от 2014 г., в сила от 5.03.2014 г., предишна ал. 8, изм., бр. 39 от 2016 г., в сила от
26.05.2016 г.) Временно изпълняващ длъжността кмет на община, кмет на район или кмет на
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кметство се назначава от областния управител, когато общинският съвет не е приел решение в
срока по ал. 8.
(11) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2006 г., предишна ал. 9, изм., бр. 39 от 2016 г., в сила от
26.05.2016 г.) Решенията на общинския съвет по ал. 6, 7 и 8 се приемат с мнозинство повече от
половината от общия брой на съветниците.
Чл. 42а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 1999 г., изм. и доп., бр. 85 от 2000 г., бр. 69 от 2006 г., отм.,
бр. 63 от 2007 г., нов, бр. 9 от 2011 г., в сила от деня, следващ датата на произвеждане на изборите
за общински съветници и кметове през 2011 г., отм., бр. 19 от 2014 г., в сила от 5.03.2014 г.).
Чл. 42б. (Нов - ДВ, бр. 69 от 1999 г., отм., бр. 69 от 2003 г.).
Чл. 42в. (Нов - ДВ, бр. 69 от 1999 г., доп., бр. 85 от 2000 г., отм., бр. 69 от 2003 г.).
Чл. 43. (1) Кметът на общината назначава безсрочно секретар на общината.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., бр. 69 от 1999 г., бр. 69 от 2006 г.) Секретарят на общината
трябва да бъде лице с висше образование.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., бр. 69 от 2006 г.) Секретарят на общината организира и
отговаря за:
1. дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и
информационно-техническото обезпечаване на дейността им;
2. деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;
3. дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване;
4. разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на
общината;
5. работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и
юридическите лица;
6. поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината,
организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми.
(4) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Секретарят на общината изпълнява и други функции,
възложени му от кмета на общината, със закон или с друг нормативен акт.
Чл. 44. (1) Кметът на общината:
1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
3. (изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., доп., бр. 69 от 2003 г.) назначава и освобождава от
длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената
на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, с
изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
4. (изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., бр. 53 от 2014 г.) отговаря за опазването на обществения
ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на
съответните структури на Министерството на вътрешните работи;
5. организира изпълнението на общинския бюджет;
6. организира изпълнението на дългосрочните програми;
7. (доп. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., бр. 69 от 2003 г., изм., бр. 69 от 2006 г.) организира
изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението
им два пъти годишно;
8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на
президента на републиката и на Министерския съвет;
9. (изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., доп., бр. 85 от 2000 г., изм., бр. 14 от 2009 г.) възлага
изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява
контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява
контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните
правомощия и налага предвидените административни наказания;
10. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения,
както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
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11. (нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм., бр. 19 от 2005 г., отм., бр. 35 от 2009 г., в сила от
12.05.2009 г.);
12. (нова - ДВ, бр. 19 от 2005 г., изм., бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.)
председателства съвета по сигурност;
13. (нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм., бр. 1 от 2001 г., предишна т. 12, бр. 19 от 2005 г.)
възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията
на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по
реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;
14. (нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г., доп., бр. 67 от 1999 г., бр. 85 от 2000 г., предишна т. 13,
бр. 19 от 2005 г.) изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може
да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат
регистри за гражданското състояние, на кметските наместници и на други длъжностни лица от
общинската администрация;
15. (нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г., предишна т. 14, бр. 19 от 2005 г.) представлява общината
пред физически и юридически лица и пред съда;
16. (нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г., предишна т. 15, бр. 19 от 2005 г., доп., бр. 69 от 2006 г.)
осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията
му с право на съвещателен глас;
17. (нова - ДВ, бр. 69 от 2003 г., предишна т. 16, бр. 19 от 2005 г.) утвърждава
устройствения правилник на общинската администрация;
18. (нова - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) изпраща на общинския съвет административните актове,
както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети
от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им;
19. (нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 1.05.2009 г.) оказва съдействие на етажните
собствености и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на
етажната собственост.
(2) В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., бр. 53 от 2014 г.) Заповедите по ал. 1, т. 4 могат да се
обжалват от началниците на съответните структури на Министерството на вътрешните работи
пред областния управител в тридневен срок, като обжалването не спира изпълнението. Заповедите
на областния управител се съгласуват с министъра на вътрешните работи и не подлежат на
обжалване.
(4) (Нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) Кметът на общината в случаите, определени от закона,
изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.
(5) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Кметът на общината представя пред общинския съвет
програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата.
Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и
очакваните резултати. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за
изпълнението на програмата в срок до 31 януари.
Чл. 45. (Доп. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. и доп., бр. 69 от 2003 г., изм., бр. 69 от 2006 г.)
(1) Актовете на кмета на общината могат да се оспорват по административен ред пред
областния управител, освен ако в закон е предвидено друго.
(2) Общинският съвет може да отменя административните актове, издадени от кмета на
общината, които противоречат на актове, приети от съвета, в 14-дневен срок от получаването им.
В същия срок съветът може да оспорва незаконосъобразните административни актове, издадени
от кмета на общината, пред съответния административен съд.
(3) Актовете на общинския съвет могат да се оспорват пред съответния административен
съд.
(4) Областният управител упражнява контрол за законосъобразност на актовете на
общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго. Той може да върне незаконосъобразните
актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспорва пред съответния административен
съд. Оспорването спира изпълнението на индивидуалните и на общите административни актове и
действието на подзаконовите нормативни актове, освен ако съдът постанови друго.
(5) Кметът на общината може да върне за ново обсъждане незаконосъобразните или
нецелесъобразните актове на общинския съвет или да оспорва незаконосъобразните актове пред
съответния административен съд и да иска спиране на изпълнението на общите административни
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актове и действието на подзаконовите нормативни актове. Кметът на общината не може да върне
за ново обсъждане по целесъобразност вътрешнослужебни актове, свързани с организацията и
дейността на общинския съвет и на неговите комисии.
(6) Върнатият за ново обсъждане акт заедно с мотивите за връщането му се изпраща на
председателя на общинския съвет в 7-дневен срок от получаването му.
(7) Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от общинския съвет
в 14-дневен срок от получаването му.
(8) Върнатият за ново обсъждане акт може да бъде оспорен пред съответния
административен съд от кмета на общината, съответно от областния управител, в 7-дневен срок от
изтичане на срока по ал. 7, ако в този срок общинският съвет не се произнесе по него.
(9) Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за
ново обсъждане акт.
(10) Актът, върнат за ново обсъждане, се приема повторно с мнозинството, определено
в закон, но с не по-малко от повече от половината от общия брой на общинските съветници.
(11) Измененият или повторно приетият акт на общинския съвет може да бъде оспорван
пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(12) За неуредените въпроси по издаването, оспорването и изпълнението на актовете на
общинските съвети и кметовете се прилагат правилата за административното производство,
установени със закон.
Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) (1) Кметът на район или кметство:
1. изпълнява бюджета на общината в частта му за района или кметството;
2. организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
3. отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската
собственост;
4. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., доп., бр. 69 от 2006 г.) назначава и освобождава
служителите от общинската администрация в района или кметството, които подпомагат неговата
дейност, в съответствие с утвърдената численост и структура;
5. приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира
охраната на полските имоти;
6. (доп. - ДВ, бр. 67 от 1999 г.) води регистрите на населението и за гражданското
състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
7. осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически
лица;
8. (доп. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм., бр. 69 от 2006 г., бр. 53 от 2014 г.) осигурява
спазването на обществения ред; има правомощията по чл. 70, 72, 80, 81, 83, 85 и 87 от Закона за
Министерството на вътрешните работи, на съответната територия до пристигане на полицейския
орган;
9. организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
10. представлява района или кметството пред населението, пред обществени и
политически организации и пред други райони или кметства;
11. (нова - ДВ, бр. 63 от 2007 г.) организира изпълнението на актовете на общинския
съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на района или кметството;
12. (нова - ДВ, бр. 63 от 2007 г.) изпълнява функции, възложени му от кмета на общината.
(2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 1999 г., изм., бр. 69 от 2006 г.) Правомощията на кмет на кметство
в населеното място, което е административен център на общината, се изпълняват от кмета на
общината.
(3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Кметът на район и кметът на кметство могат да участват
в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас. Те се изслушват задължително при
обсъждане на въпроси, отнасящи се за кметството или за района.
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 69 от 1999 г., изм., бр. 69 от 2003 г., предишна ал. 3, бр. 69
от 2006 г.) На кметовете на райони и кметства могат да бъдат възлагани и други функции със закон
или друг нормативен акт, както и с правилника по чл. 21, ал. 3 в зависимост от конкретните
особености на общината, районите или кметствата.
Чл. 46а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 1999 г., изм., бр. 69 от 2006 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2011
г., в сила от деня, следващ датата на произвеждане на изборите за общински съветници и кметове
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през 2011 г., изм., бр. 19 от 2014 г., в сила от 5.03.2014 г.) В населено място, което не е
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. 397, ал. 1 от Изборния кодекс.
(2) Кметските наместници продължават да изпълняват функциите си и след изтичане на
срока по ал. 1 до освобождаването им от новоизбрания кмет на общината.
(3) Кметските наместници са органи на изпълнителната власт в населеното място. Те
могат да бъдат освободени предсрочно без предизвестие от кмета на общината.
(4) Пълномощията на кметските наместници се определят от общинския съвет. Кметът
на общината може да възлага на кметските наместници изпълнението на негови функции. На
кметските наместници могат да се възлагат и други функции със закон или друг нормативен акт.
(5) 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. 47. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., нов, бр. 69 от 2006 г.) Съдилищата са длъжни да
приключат образуваните пред тях производства по глава четвърта и пета в двумесечен срок.
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