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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 3/ 18.11.2011г. 

 

ПРОТОКОЛ № 2/ 18.11.2011г. 

 

ОТНОСНО: Закриване на кметство с.Палици и кметство с.Каменари, община 

Елена 

 

С промените в Закона за административно – териториалното устройство на 

Република България ((ЗАТУРБ) ДВ, бр. 9/2011 г.), чл. 16, ал. 1 е предвидено условие за 

създаване на кметство - наличие на население над 350 души. 

В община Елена, на условието на чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ не отговарят две 

кметства, тъй като населението в тях (към 21.06.2011 г.) е под 350 души, съответно 

кметство с. Палици – 142 души и кметство с. Каменари – 226 души. Това налага 

тяхното закриване. 

Съгласно чл. 30 от ЗАТУРБ „Промяна, свързана със закриване на район и 

кметство, както и промяна на границите им, се извършва при условията и по реда за 

тяхното създаване.”, т. е. по реда на Раздел ІV “Кметство” от ЗАТУРБ, като 

компетентния орган да вземе решение за закриване на кметства с.Палици и с. 

Каменари, община Елена е Общински съвет – Елена. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.16 и ал.2 от ЗМСМА, 

чл.30 от ЗАТУРБ, във връзка с чл.16, т.1 и чл.17, ал.1, т. т.4 и 5 от ЗАТУРБ, 
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Р Е Ш И :  

 

І. Закрива кметство с. Палици, община Елена, област Велико Търново. 

ІІ. Закрива кметство с. Каменари, община Елена, област Велико Търново. 

ІІІ. Възлага на кмета на община Елена да предприеме необходимите действия за 

извършване на промени в структурата на общинска администрация и в съответните 

нормативни актове на общината, във връзка със закриването на кметствата. 

ІV. До одобряване от Общински съвет – Елена на промени в структурата и 

числеността на общинска администрация – Елена, кметовете на кметства в с. Палици и 

с. Каменари да осъществяват дейност в рамките на предоставените им правомощия, 

функции и задължения, определени в нормативните актове и Устройствения правилник 

на общинската администрация. 

V. Решението влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник”. 

Решението подлежи на обнародване в „Държавен вестник”, чрез областния 

управител на област Велико Търново, който се произнася по законосъобразността му в 

14-дневен срок от датата на получаването му. 

 

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 

Председател на 

Общински съвет – Елена 


