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СМОЛЯН 

 

 

 

               ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на 

кметство село Славейно - община Смолян, за срок до полагане на клетва от 

новоизбрания кмет. 

 

УВАЖАЕМИ   ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

                В деловодството на Общински съвет – Смолян е постъпило писмо с вх. 

№ ОбС000394/19.07.2019 г. от ОИК – Смолян, ведно с приложено влязло в сила 

на 18.07.2019 г. Решение № 263-21 31 МИ/10.07.2019г. на ОИК-Смолян, с което 

предсрочно се прекратяват пълномощията на Кмета на кметство с. Славейно, 

община Смолян -  Тодор Горелов, бивш жител на с. Славейно, на основание 

чл.42, ал.1 т. 13 и чл. 42, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, поради неизпълнение на задълженията му по чл. 41, ал.3 от 

ЗМСМА Със същото решение се обезсилва издаденото  удостоверение на Тодор 

Горелов за избран Кмет на  кметство с. Славейно.  

            Съгласно чл. 42, ал.7 от ЗМСМА, когато след прекратяване на 

пълномощията на кмет до края на мандата остава по-малко от една година, 

частични избори не се произвеждат. В тези случаи общинският съвет избира   

кмет на кметството, за временно изпълняващ длъжността съгласно чл. 42, ал.6 от 

ЗМСМА. В тази връзка ОбС Смолян, следва да избере временно изпълняващ 

длъжността Кмет на с. Славейно, който следва да отговаря на изискванията на 

чл. 397 от ИК. 

            Във връзка с горе изложеното, на основание чл. 42, ал.6, и ал. 11 от 

ЗМСМА, предлагам следния проект на  

 

Р Е Ш Е Н И Е:                                

 

1.  Общински съвет-Смолян избира за временно изпълняващ длъжността 

кмет на  кметство с. Славейно, общ. Смолян …………………..с  ЕГН **********  

от гр./с…………………….  със срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет.  



2. На основание чл. 60 от АПК, ОбС-Смолян допуска предварително 

изпълнение на решението, с оглед защита на важни обществени интерес 

3. Избраният временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. 

Славейно встъпва в правомощията си, считано от датата на постановяване на 

настоящото решение. 

 

ИНЖ.ДАНЧО КИРЯКОВ / П / 

Председател на Общински Съвет Смолян 
 

                            

 

 

 

 


