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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 изпълняващи длъжността кмет на кметство 
в 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 кандидати за кмет на 

кметство предстои да бъдат регистрирани настоящите кметове на кметства в: с. Виево – 

Венко   Палчев, с. Влахово – Недко   Димитров, с. Могилица – Милко  Кисьов, с. 

Момчиловци – Сийка   Карталова - Суркова, с. Смилян – Чавдар   Червенков, с. Търън – 

Явор   Говедаров и с. Широка лъка – Васил   Седянков. 

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.”. 

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.”. 

В досегашната практика винаги е спазван принципа за временно изпълняващ 

длъжността кмет на кметство да бъде избрано лице, което е работило в съответното 

кметство. Този принцип не би могъл да се приложи за кметство с. Влахово, предвид 

факта, че в кметството няма служител, поради което, предлагам на това кметство да се 

назначи кмета на кметство с. Подвис, който се намира на най-близко като разстояние от 

с. Влахово, предложен от сега действащия кмет на кметство. 

 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2, чл. 42, ал. 8 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 за временно изпълняващ длъжността КМЕТ НА КМЕТСТВО в 

кметствата на територията на община Смолян, считано от деня, следващ деня на 

решението за регистрация на кметовете титуляри, като кандидати за участие в местните 

избори 2019 г., до полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство, следните лица: 

- За кметство с. Виево - Карамфилка   Узунска, гл. специалист в сектор 

„Обслужване на кметства” към отдел „Административно и техническо 

обслужване на кметства и населени места” към дирекция АИО и ОМП; 

- За кметство с. Влахово – Радослав   Чаушев, кмет на кметство        с. Подвис;  

- За кметство с. Могилица – Зоя   Пеева, гл. специалист в сектор „Обслужване на 

кметства” към отдел „Административно и техническо обслужване на кметства и 

населени места” към дирекция АИО и ОМП; 

- За кметство с. Момчиловци – Веска  Жекина, гл. специалист в сектор 

„Обслужване на кметства” към отдел „Административно и техническо 

обслужване на кметства и населени места” към дирекция АИО и ОМП; 

- За кметство с. Смилян – Сийка   Кехайова - Чекръкчиева,        гл. специалист 

в сектор „Обслужване на кметства” към отдел „Административно и техническо 

обслужване на кметства и населени места” към дирекция АИО и ОМП; 

- За кметство с. Търън - Аделина   Карова, гл. специалист в сектор „Обслужване 

на кметства” към отдел „Административно и техническо обслужване на кметства 

и населени места” към дирекция АИО и ОМП; 

- За кметство с. Широка лъка - Константин Домошенко, гл. специалист в 

сектор „Обслужване на кметства” към отдел „Административно и техническо 

обслужване на кметства и населени места” към дирекция АИО и ОМП. 

2. Временно изпълняващите длъжността Кмет на кметство да получават 

индивидуално основно месечно възнаграждение, определено за длъжността Кмет на 

съответното кметство. 

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

Общинска избирателна комисия – Смолян за регистрацията на кандидатите за кмет на 

кметство.  

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

Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 ВНОСИТЕЛ: / П / 

 ИНЖ. ДАНЧО КИРЯКОВ 

         Председател на Общинския съвет Смолян 


