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ОТНОСНО: Избиране временно изпълняващ длъжността кмет на Община 

Кубрат, съгласно чл. 42, ал.6 от ЗМСМА 

      Докладва: Д-р И. Яхов – Председател на ОбС Кубрат 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 513  

 

С Решение №512 по Протокол №49/30.09.2015г. на ОбС Кубрат, бе отложено 

избирането на  временно изпълняващ длъжността кмет на община Кубрат. 

Съгласно чл. 42, ал. 6 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. 

Съгласно т.49 от Решение № 1632/31.08.2015г. на ЦИК, кметът определя със заповед 

заместник-кмет, който да го замества за времето, през което е в отпуск. Когато кметът 

не е издал заповед за заместване, общинският съвет определя заместник-кмета, който да 

го замества. 

 Съгласно т.50 от Решение № 1632/31.08.2015г. на ЦИК:“Общинският съвет не 

по-късно от 17 октомври 2015г. - 7дни преди края на мандата, избира временно 

изпълняващ длъжността кмет за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. 

Общинският съвет може да избере същия заместник-кмет, който е определен да 

замества кмета за времето на неговия отпуск по т.49. В случаите, при които общинският 

съвет не е приел решение за временно изпълняващ длъжността кмет, такъв се назначава 

от областния управител. 

Кметът на Община Кубрат - г-н Ремзи Халилов със своя Заповед № 

1078/18.09.2015г. е определил за заместник  - Осман Ахмед Чауш - зам.кмет на Община 

Кубрат, за времето през което е в отпуск от 19.09.2015г. до 25.10.2015г., в изпълнение 

на   т.49 от Решение №1632/31.08.2015г. на ЦИК. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1 т.23  и чл.42, ал.6 от 

ЗМСМА, във връзка с т.49 и т.50 от Решение № 1632/31.08.2015г. на ЦИК,  Общинският 

съвет – Кубрат  

 

Р Е Ш И: 

 

1. На основание чл.45, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Кубрат отменя 



Заповед №1078/18.09.2015г. на Кмета на Община Кубрат, с която Осман 

Ахмед Чауш - зам.кмет на Община Кубрат е назначен да изпълнява 

длъжността Кмет на Община Кубрат, за периода от 19.09.2015г. до 

25.10.2015г.  

2. Избира СНЕЖАНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА  – зам.-кмет на община 

Кубрат, постоянен адрес: гр. Кубрат, община Кубрат, област Разград, ул. 

„Христо Смирненски“ № 12, за временно изпълняващ длъжността кмет на 

община Кубрат, считано от 05.10.2015г.  до полагане на клетва от 

новоизбрания кмет на община Кубрат.  

 

Настоящото решение да бъде изпратено до кмета на Община Кубрат и областния 

управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.  

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването 

му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.  

 

Гласували по т. 1: „за” – 11 (единадесет), „против” – 2(двама), „въздържал се” – 6 

(шест). 

Гласували по т. 2: „за” – 12 (дванадесет), „против” – 2(двама), „въздържал се” – 5 

(пет). 
 

 

 

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ  

      НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ :   

             / д-р И. Яхов / 


