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Р Е Ш Е Н И Е  № 174  
 

В деловодството на Общински съвет - гр. Кубрат, е получена преписка с вх. № УД-
01-11-208/28.11.2016г. от Председателя на Общинска избирателна комисия на основание 
чл. 42, ал. 5 от ЗМСМА. 

С Решение № 272-МИ от 25.11.2016г., влязло в сила на 25.11.2016г. Общинска 
избирателна комисия - гр. Кубрат /ОИК/, предсрочно прекратява пълномощията на  
Бюрхан Исмаилов Мюзелифов - кмет на  община Кубрат и анулира издаденото му 
Удостоверение за избран кмет на община Кубрат. 

Мотиви за решението на ОИК: 
Постъпило е предложение от Окръжна прокуратура – Разград с изх.№ 

2856116/22.11.2016г. с приложен препис от присъда № 48/18.10.2013г. на ОС - Разград и 
последващите решения на следващите инстанции - №3/23.10.2014г. на АС - Варна и 
№164/15.09.2014г. на ВКС, № 166/14.07.2016г. на АС - Варна  и № 223/07.11.2016г. на 
ВКС в оригинал. 

Съгласно чл.42, ал.1, т.4 от ЗМСМА правомощията на кмет се прекратяват 
предсрочно, когато след избирането му е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от 
свобода за умишлено престъпление от общ характер. 

Съгласно чл.42, ал.6 от ЗМСМА: “Когато пълномощията на кмет са прекратени 
предсрочно, общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет за срок до 
полагане на клетва от новоизбрания кмет. За временно изпълняващ длъжността кмет на 
общината или кмет на района се избира един от заместник-кметовете на общината, 
съответно на района. Когато няма назначен заместник-кмет, временно изпълняващ 
длъжността кмет на общината или кмет на района се избира по предложение на общински 
съветник.“ 

Предвид горе изложеното, както и с оглед защита обществените интереси на 
жителите на Община Кубрат, се налага спешното избиране на временно изпълняващ- 
длъжността кмет на община Кубрат. 

Поради това и на основание чл.21, ал.1 т.23 и ал.2,  във връзка с  чл.42, ал.6 от 
ЗМСМА и чл.60, ал.1 от АПК и Решение № 272-МИ от 25.11.2016г, Общински съвет – 
Кубрат   



 
 

 
Р Е Ш И: 

 
Избира Красимир Янков Великов  – с ЕГН: ********** и постоянен адрес: гр. 

Кубрат, община Кубрат, област Разград, ул. „Ст. Караджа“ № 3, блок „Ангел Кънчев“, вх. 
В, ет. 3, ап. 8, за временно изпълняващ длъжността - Кмет на община Кубрат, за срок до 
полагане на клетва от новоизбрания кмет след провеждане на частичен избор за Кмет на 
Община Кубрат. 

Допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл.60, 
ал.1 от АПК, с оглед защита на обществения интерес, засягащ цялостната дейност на 
Община Кубрат, осигуряване на нормалното и непрекъснато функциониране на 
администрацията, необходимост от наличие на представляващ териториално-
административната единица за осъществяване на вменените му от закона дейности за 
административното обслужване на гражданите, визирани подробно в чл.44 и чл.46 от 
ЗМСМА, считано от 29.11.2016г. 

 
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” – 12 (дванадесет), „против” – 9 (девет),  
„въздържал се” – няма. 
      
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ  
      НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
      КУБРАТ:     /п/  
          / Д-р Х. Карасюлейман / 
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