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До 

Председателя на 
Общински съвет-Шумен 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от 

Любомир Христов - Кмет на Община Шумен 

 

 

Относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на общината и 

временно изпълняващ длъжността кмет на кметство 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

С Указ № 163 от 16.07.2019 година (обн. ДВ, бр.61/11.08.2015 г.), 
Президентът на Република България определи 27.10.2019 година за дата на 
провеждане на избори за общински съветници и кметове. 

В Закона е заложен принципа на непрекъснатост на действията на 
изпълнителната власт и на обслужването на гражданите. При необходимост от 
назначаване на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство е 
препоръчително да бъде избирано лице, което е работило в съответното кметство. 

Към момента се очаква кметът на Община Шумен и редица действащи 

кметове /с изключение на Кметовете на кметства Белокопитово, Велино, Ветрище, 
Ивански, Костена река, Кладенец, Коньовец, Лозево, Мадара, Мараш, Овчарово, 

Панайот Волово, Радко Димитриево, Струйно/ да се регистрират като кандидати за 
местните избори. 

Съгласно чл. 161 от Изборния кодекс, кандидатите за изборна 
длъжност които заемат държавна служба, прекъсват изпълнението й след 

регистрацията си и ползват по избор неплатен служебен или платен годишен 

отпуск за периода от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите 
включително. 



Съгласно чл. 42, ал. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация /ЗМСМА/, когато Кмет на община и Кмет на кметство са 
регистрирани като кандидати за местните избори, в 7-дневен срок преди края на 
мандата Общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността Кмет на 
общината и Кмет на кметство за срока до полагане на клетва от новоизбрания кмет. 
За временно изпълняващ длъжността кмет на общината се избира един от 
заместник-кметовете на общината. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във 

връзка с чл. 42, ал. 6 и ал. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация предлагам Общински съвет-Шумен да вземе следните  

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

I. Избира Росица Антонова - зам.-кмет по „Икономическо развитие“, за временно 

изпълняващ длъжността „Кмет на Община Шумен“ за периода от 7 дни преди края 
на мандата, който завършва на 27.10.2019 година, до полагане на клетва от 
новоизбрания кмет. 
 

II. Избира за временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство“ в кметствата на 
община Шумен, за периода 7 дни преди края на мандата, който завършва на 
27.10.2019 година, до полагане на клетва на новоизбрания кмет, както следва: 
 

1. Кметство Благово - Роза Жекова; 
2. Кметство Васил Друмев - Албена Трендафилова; 
3. Кметство Вехтово - Марияна Маринова-Лазарова; 
4. Кметство Градище - Семра Ибрямова; 
5. Кметство Дибич - Добринка Василева; 
6. Кметство Друмево - Сиябе Али; 

7. Кметство Илия Блъсково - Роза Жекова; 
8. Кметство Новосел - Севджан Мустафа; 
9. Кметство Салманово - Кръстинка Стоянова; 
10. Кметство Средня - Тодорка Арсова; 
11. Кметство Царев брод - Петя Петкова; 
12. Кметство Черенча - Йорданка Василева. 
 

III. Решенията по точка т. I и т. II влизат в сила от 20.10.2019 година след 

представяне на Удостоверение от Общинска избирателна комисия-Шумен за 
регистрация като кандидат за Кмет на община Шумен или Кмет на кметство от 
избраните за мандат 2015-2019 година Кмет на община Шумен или Кмет на 
кметство. 

 



IV. Трудовите правоотношения с временно изпълняващите длъжността Кмет на 
община Шумен и кметове на кметства да се уредят при условията на чл. 86, ал. 1 от 
Кодекса на труда, считано от 20.10.2019 година до полагане на клетва от 
новоизбран кмет. 
 

 
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

Кмет на Община Шумен 
 
Предложил, 

Диян Димитров  

Секретар на Община Шумен 
 

Съгласувал, 

Иван Кавръков 

Старши юрисконсулт 
 

Изготвил, 

Катя Иванова 

Директор на дирекция ГРИПО 

 


