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Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

 
От инж. Данчо Киряков – Председател на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на Община 
Смолян  

 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

 

На предстоящите избори за общински съветници и за кметове, насрочени на 

27.10.2019 г. в Общинска избирателна комисия – Смолян като кандидат за кмет на 

общината предстои да бъде регистриран настоящият кмет на Община Смолян – 

Николай Тодоров Мелемов. 

Съгласно чл. 42, ал. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация: „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.”. 

Изборът се провежда при условията на чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА, като за временно 

изпълняващ длъжността кмет на общината се избира един от заместник-кметовете.  

Съгласно чл. 161 от Изборния кодекс: „Кандидат, който е държавен или местен 

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

изключение на кандидат за общински съветник, задължително ползва по свой избор 

неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията до 

обявяване на резултатите от изборите.”. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2, чл. 42, ал. 8 във връзка с ал. 6 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 161 от Изборния 

кодекс, както и във връзка с Решение № 943 - МИ от 02.09.2019 г. на Централна 

избирателна комисия предлагам на общинския съвет да приеме следното   
 

 

                                             Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1. Избира инж. Мариана Цекова – зам. - кмет на Община Смолян за временно 

изпълняващ длъжността кмет на Община Смолян, считано от деня, следващ деня на 

решението за регистрация на Николай Мелемов като кандидат за кмет на Община 

Смолян до полагане на клетва от новоизбрания кмет на Община Смолян.   

 



2. Временно изпълняващият длъжността кмет на община да получава основно 

месечно възнаграждение, определено за длъжността Кмет на Община Смолян. 

3. Настоящото решение влиза в сила след постановяване на решението на 

Общинска избирателна комисия – Смолян за регистриране на Николай Мелемов като 

кандидат за кмет на Община Смолян. 

4. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение, съгласно чл. 60 от 

Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 ВНОСИТЕЛ: / П / 

 ИНЖ. ДАНЧО КИРЯКОВ 

         Председател на Общинския съвет Смолян 
 


