ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БРАЦИГОВО

РЕШЕНИЕ
№698
Взето на заседание на Общински съвет Брацигово,
проведено на 12.09.2011 г., Протокол № 54
ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на Община и
кметове на кметства на територията на Община Брацигово.
Общински съвет Брацигово, на основание чл. 42, ал.6 от ЗМСМА и предложение
на Васил Гюлеметов – Кмет на Община Брацигово,

Р Е Ш И:
1. Избира за временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Брацигово
Тодор Ангелов Кръстев, ЕГН 5601103540 – заместник кмет за периода от момента на
регистрирането на Кмета на Община Брацигово – Васил Гюлеметов за кандидат за кмет
до полагане на клетва от новоизбрания Кмет на Община;
2. Избира временно изпълняващи длъжността «кмет на кметство» в кметствата в
Община Брацигово, както следва:
2.1 Кметство с.Бяга – Ангел Цветанов Тодоров, ЕГН 4910243543 за периода от
момента на регистрирането на Илия Иванов Милушев за кандидат за кмет до полагане
на клетва от новоизбрания Кмет на кметството;
2.2 Кметство с.Равногор – Стефка Георгиева Динкова, ЕГН 7412223517 за периода
от момента на регистрирането на Йордан Атанасов Казаков за кандидат за кмет до
полагане на клетва от новоизбрания Кмет на кметството;
2.3 Кметство с.Розово – Ангел Георгиев Спасов, ЕГН 5108283580 за периода от
момента на регистрирането на Йорданка Иванова Петкова за кандидат за кмет до
полагане на клетва от новоизбрания Кмет на кметството;
2.4 Кметство с.Козарско – Иванка Драганова Трендафилова, ЕГН 5101223594 за
периода от момента на регистрирането на Васил Янков Йорданов за кандидат за кмет
до полагане на клетва от новоизбрания Кмет на кметството;
3. Трудовите правоотношения с временно изпълняващите длъжността кмет на
общината и кметове на кметства да се уредят при условията на чл. 86 от Кодекса на
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труда, считано от датата на регистрирането на съответният кандидат за кмет, до
полагане на клетва от новоизбрания кмет, като на временно изпълняващите длъжността
„кмет” бъдат определени основни месечни заплати в размерите, определени на
настоящите кметове.
Съветници
Име, фамилия
Абедин Ахмедов Гавазов
Али Нуриев Алиев
Анета Георгиева Рашайкова
д-р Асен Иванов Кънчев
Борис Пеев Малинов
Веселин Атанасов Христев
Груйчо Димитров Батачев
арх.Денка Станкова Николова
Дима Ангелова Пашкулева
Иван Георгиев Трендафилов
Иванка Ангелова Карамитева
Илия Костадинов Илиев
Илия Георгиев Калинов
Илия Иванов Илиев
Арх. Младен Димитров Китов
Петър Асенов Величков
Д-р. Пламен Василев Траянов
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„Против” „Въздържал
и се”

Председател на ОбС Брацигово:
/арх.Денка Николова/

