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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

 

Относно: Избиране на временно изпълняващи длъжностите „кмет на община“ и 

„кмет на кметство“ във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и 

за кметове на 27 октомври 2019 г. 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Със свое Решение № 943 - МИ от 02.09.2019 г. Централната избирателна комисия (ЦИК) е 

дала разяснения във връзка с регистрацията на кандидатите в изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. В решението са изяснени въпросите, 

отнасящи се до прилагането на чл. 42, ал. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, а именно: 

45. Кандидат за кмет на община, район или кметство, който е държавен или местен 

орган, или заема служба в администрацията на държавен или местен орган, 

задължително ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен 

отпуск от деня, следващ деня на решението за регистрация, до обявяване на резултатите 

от изборите.  

46. За времето в което кандидатът за кмет на община, район или кметство е в отпуск по 

т. 45, за временно изпълняващ длъжността кмет се определя един от заместник-

кметовете. Когато няма назначен заместник-кмет, временно изпълняващ длъжността 

кмет на общината и района се избира от общинския съвет при условията и реда на чл. 42, 

ал. 8 от ЗМСМА.  

Съгласно разпоредбите на Изборния кодекс и приетата от ЦИК хронограма във връзка с 

подготовката и провеждането на избори за общински съветници и за кметове на 27 

октомври 2019 г., крайният срок за регистрация на кандидатите за кметове и общински 

съветници пред Общинската избирателна комисия (ОИК) е 24 септември 2019 г. Във връзка 

с това, Общински съвет Елена следва да вземе решение, с което да определи временно 

изпълняващите длъжностите „кмет на община“ и „кмет на кметство“ в случаите, когато 

някой от действащите кметове е регистриран за участие в предстоящите избори.  Няма 

законова пречка решението по т. 46 от горецитираното решение на ЦИК да бъде взето 

предварително, като временно изпълняващите съответните длъжности бъдат определени 
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„под условие“, в случай, че някой от действащите кметове на община и / или кметство са 

регистрирани като кандидати. 

Доколкото избори за кметове на кметства ще има в три от досегашните (кметство Беброво, 

кметство Константин и кметство Майско), не се налага да бъдат избирани временно 

изпълняващи длъжността „кмет на кметство“ за останалите четири (кметство Каменари, 

кметство Палици, кметство Буйновци и кметство Илаков рът), освен ако някой от 

действащите кметове на тези кметства не се регистрира като кандидат за общински 

съветник. В този случай следва да бъде взето отделно решение. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 42, ал. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове 

на 27 октомври 2019 г., Общински съвет Елена: 

1. Избира ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ от гр. Елена, ЕГН **********, за временно 

изпълняващ длъжността „кмет на община Елена“ за периода от деня, следващ деня на 

решението за регистрация на действащия кмет на общината Дилян Стефанов Млъзев 

за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. до 

полагане на клетва от новоизбрания кмет на община Елена.  

2. Избира АНКА ТОДОРОВА КОСТОВА от с. Беброво, ЕГН **********, за временно 

изпълняващ длъжността „кмет на кметство Беброво“ за периода от деня, следващ 

деня на решението за регистрация на действащия кмет на кметството Николай 

Емилов Колев за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 

октомври 2019 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство Беброво. 

3. Избира БЕДРИЕ КЯЗИМОВА ЕМИНОВА от с. Константин, ЕГН **********, за 

временно изпълняващ длъжността „кмет на кметство Константин“ за периода от 

деня, следващ деня на решението за регистрация на действащия кмет на кметството 

Стоян Симеонов Комитов за участие в изборите за общински съветници и за кметове 

на 27 октомври 2019 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство 

Константин.  

4. Избира ДОЧКА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА от с. Майско, ЕГН **********, за 

временно изпълняващ длъжността „кмет на кметство Майско“ за периода от деня, 

следващ деня на решението за регистрация на действащия кмет на кметството Зоя 

Андонова Ангелова за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 

октомври 2019 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство Майско. 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


