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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 Кметство 

Мадара 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Общинска избирателна комисия-Шумен с Решение 7 от 09.09.2019 

година прекрати правомощията на кмета на Кметство Мадара, считано от 

18.09.2019 година, на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА. 

Законодателят е заложил принципа на непрекъснатост на действията на 

изпълнителната власт, като възможност за обхващане на нуждите на населението 

по места. 

Целта на избирането на временно изпълняващ длъжността „Кмет“ е да 

бъдат изпълнявани функциите на кмет до вписване на новоизбран такъв и да бъде 

запазен правния порядък за решаване на текущите проблеми на населението. 

В досегашната практика в община Шумен за временно изпълняващ 

длъжността кмет на кметство е назначаван служител на кметството, който е 

запознат с естеството на работата и проблемите на населеното място. 

Съгласно чл. 42, ал. 7 от ЗМСМА, когато правомощията на кмета са 

прекратени предсрочно по-малко от една година от края на мандата, Общинският 

съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет на кметство до полагане на 

клетва на новоизбрания кмет. 



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

връзка с чл. 42, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация предлагам Общинския съвет-Шумен да вземе следните  

 

Р Е Ш Е Н И Я:  

 

1. Избира Марияна Димитрова за временно изпълняващ длъжността „Кмет на 

кметство“ в Кметство Мадара при Община Шумен, за периода до полагане на 

клетва от новоизбран кмет. 

2. Трудовите правоотношения с временно изпълняващият длъжността кмет 

на Кметство Мадара да се уредят при условията на чл. 86, ал. 1 от Кодекса на 

труда, считано от влизането на решението в сила. 

 

 

 

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 

 


