ЗАМЕСТНИК-КМЕТ ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И УСТРОЙСТВО НА
ТЕРИТОРИЯТА
ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ:
•
Регионално развитие
•
Организиране и провеждане на търговете по ЗОП
•
Организиране и провеждане на политиката на общината по отношение
на общинската собственост.
•
Устройство на територията
•
Подготовка и кандидатстване с проекти
•
Строителство и реализация на общинската строителна програма
ПРЕКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
1.
Контролира дейностите по разработване, изпълнение, отчитане и
мониторинг на проектите на общината;
2.
организира и провежда търговете по ЗОП;
3.
упражнява контрол над дейностите по устройственото планиране,
проектирането и строителството на съответната територия, планиране на селищната
мрежа, включително селищните и извънселищните територии;
4.
упражнява контрол над дейностите по изработването на нови
специализирани кадастрални карти, регулационни планове и планове на подземната
инфраструктура и съгласуването им с инстанциите;
5.
организира, управлява и контролира политиката по енергийна
ефективност в общината;
6.
организира, управлява и контролира политиката по отношение на
общинската собственост;
7.
контролира дейността разработването на програми, стратегии и планове
за устойчиво развитие по отношение на околната среда; предлага идеи за разработване
на проекти за екологични мероприятия;
8.
координира и управлява дейностите по упражняването на контрол за
спазване и прилагане на общите и подробните устройствени планове, одобрени проекти
и строителни книжа и недопускане на незаконно строителство;
9.
председателства постоянни комисии към Общината, изградени на
основание закони и други нормативни актове в областите, в които работи;
10.
предлага проекти и промени в действащата нормативна уредба – наредби
, правила и др., приемани от Общински съвет и заповеди на кмета на Общината за
областите, в които работи;
11.
организира изпълнението на решенията на Общинския съвет в областите,
в които работи;
12.
поддържа връзки с държавните органи и институции, политически
партии, обществени организации и движения, неправителствени организации, както и с
други органи на местното самоуправление в страната и чужбина;
13.
изпълнява и други функции, възложени му от кмета на Общината с устна
или писмена заповед.

