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Относно: Избиране временно изпълняващ длъжността кмет на кметство 

с.Мъдрево, Община Кубрат,  Област Разград, съгласно чл. 42, ал.6 от 

ЗМСМА. 

Докладва: д-р. Х. Карасюлейман – Председател на ОбС 

  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 91 

 

Общинската избирателна комисия – Кубрат, област Разград, с писмо вх. № МИ-

15-466/ 30.03.2016 г. на основание чл. 87, ал. 1, т. 30 от Изборния кодекс е уведомила 

Централната избирателна комисия относно обстоятелството, че съгласно влязло в сила 

на 22.03.2016 г. решение № 5 по адм.д. № 186/2015 г. на Административен съд – 

Разград, изборът за кмет на кметство в с. Мъдрево, община Кубрат, област Разград, 

обявен с решение № 196-МИ от 26.10.2015 г. на ОИК – Кубрат, е обявен за 

недействителен. 

Централна Избирателна Комисия със свое Решение №3166-МИСофия, 

01.04.2016 е предложила на  Президента на Република България, да насрочи нов избор 

за кмет на кметство с. Мъдрево, община Кубрат, област Разград. 

Със свое Решение № 63 по Протокол № 6 от24.03.2016г. Общински съвет-

гр.Кубрат избра Салим  Сюлейман Мустафа за временно изпълняващ  длъжността-кмет 

на кметство с.Мъдрево, община Кубрат, област Разград считано от 24.03.2016г. до 

полагане на клетва от новоизбрания кмет. 

С Указ № 86 и на основание чл.98, т.1 от Конституцията на Република България 

във връзка с чл.465, т.5 от Изборния кодекс,  президентът на Република България е 

насрочил нов избор за кмет на кметство с.Мъдрево , община Кубрат, област Разград на 

05.06.2016г. 

 Със свое Решение № 251, Кубрат, 30.04.2016, Общинска Избирателна Комисия-

Кубрат  регистрирала и обявила: кандидатска листа на местна коалиция “Време за 

промяна” : 



Салим Сюлейман Мустафа с  ЕГН **********   за кандидат за кмет на кметство 

с. Мъдрево, община Кубрат  и издала удостоверение за регистрация на горепосочения 

кандидат съгласно Приложение № 61-МИ от изборните книжа. 

Съгласно чл.42, ал.6 от ЗМСМА:“Когато ….. кмет на кметство е  регистриран 

като кандидат за ….. кмет на кметство ……… общинският съвет избира временно 

изпълняващ длъжността …….. кмет на кметството за срок до полагане на клетва от 

новоизбрания кмет.“  

Предвид горе изложеното както и с оглед защита обществените интереси на 

жителите на с.Мъдрево, се налага спешното избиране на временно изпълняващ- 

длъжността кмет на кметство с.Мъдрево, община Кубрат, област Разград. 

В тази връзка и на основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 42, 

ал.6 от ЗМСМА и чл. 60, ал.1 от АПК, Общински съвет - Кубрат  

Р Е Ш И: 

1. Избира Фатме Халил Юсеин – с постоянен адрес: с. Мъдрево, община 

Кубрат, област Разград, ул. „Здравец“ №3, за временно изпълняващ 

длъжността- кмет на кметство с. Мъдрево, община Кубрат, област Разград,  

считано от 05.05.2016г. на основание чл.60, ал.1 от АПК,  до полагане на 

клетва от новоизбрания кмет на кметство с.Мъдрево, Община Кубрат, 

област Разград.  

 

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.              

 

 

Резултати от гласуването: „за” – 11 (единадесет), „против” – 8 (осем), 

„въздържал се” – няма. 

(Майрям Апти не гласува, съгласно чл. 37 от ЗМСМА.) 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ  

      НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ            /п/ 

      КУБРАТ:      

          / Д-р Х. Карасюлейман / 


