
           

 

                                                    
Вх. № 

………………….................. 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

ОТ ИНЖ.БЕЛГИН ШУКРИ – КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 
 

 

Относно: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство село Къпиновци, 

община Исперих до полагане на клетва от новоизбрания кмет. 
                    

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 24 от ИК , чл.42 ал.1 т.8 от ЗМСМА, Решение № 

3054-МИ/01.02.2016 и Решение № 4081-МИ/ 13.12.2016 г. на ЦИК, заявление с вх. № 

81/18.12.2019 г. от Ариф Васви Ахмед и писмо с изх. № 319/18.12.2019 год. на ОбС 

Исперих, ОИК-Исперих със свое Решение № 164/20.12.2019г. прекратява пълномощията 

на Ариф Васви Ахмед – Кмет на кметство с.Къпиновци в община Исперих, избран за кмет 

в произведените на 27 октомври 2019 год. избори за общински съветници и кметове и 

анулира издаденото му удостоверение. Посоченото решение е влязло в законна сила 

съобразно чл. 42, ал.5 от ЗМСМА. 

Когато пълномощията на кмет са прекратени предсрочно, както в случая (по чл. 42, 

ал.1, т.8 от ЗМСМА), общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет за 

срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет, при спазване разпоредбите на ИК – чл. 

463 и сл.  

Воден от горното, предлагам Общински съвет-Исперих да приеме следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл. 42, ал. 6, изр.първо от ЗМСМА, във връзка с Решение № 164/20.12.2019г. 

на Общинска избирателна комисия- Исперих, респ. чл. 42, ал.11 от ЗМСМА 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

 

РЕШИ: 

 

На основание чл. 42, ал. 6, изр.първо от ЗМСМА, във връзка с Решение № 

164/20.12.2019г. на Общинска избирателна комисия-Исперих за прекратяване 

пълномощията на Ариф Васви Ахмед  като Кмет на кметство село Къпиновци, община 

Исперих, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ ИЗБИРА за временно изпълняващ длъжността 

кмет на кметство село Къпиновци, община Исперих – МЮСТЕДЖЕБ МЕХМЕД МЕХМЕД, 

с постоянен адрес:  село Къпиновци, ул. „Лудогорие“ №28, община Исперих, област 

Разград, за срок до полагане на клетва от новоизбрания Кмет на кметство село Къпиновци, 

община Исперих. 

В седемдневен срок от приемането му, настоящото решение да бъде изпратено на 

Кмета на Община Исперих и на Областния управител на Област Разград. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му   

пред Административен съд – Разград по реда на АПК. 

ВНОСИТЕЛ: 

ИНЖ. БЕЛГИН ШУКРИ 

Кмет на Община Исперих 



           

 

 

 

ДО 

ИНЖ. БЕЛГИН ШУКРИ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 
 

СТАНОВИЩЕ 

от Любица Бочева – Ст.юрисконсулт 

при отдел „АИО и ГРАО“ на Община Исперих 

/по реда на чл. 34, ал.1 от Правилник за организацията и дейността на Общински 

съвет – Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация /мандат 2015-2019г./, респ. чл. 65, ал.1, т.6 от Правилник за 

организацията и дейността на Общински съвет Исперих, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация /мандат 2019-2023 г./ 

 

Относно: Законосъобразност на основанията в проект на решение по докладна записка 

за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство село Къпиновци, 

община Исперих до полагане на клетва от новоизбрания кмет. 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ, 

 

С настоящото Ви представям становище по по реда на чл. 34, ал.1 от Правилник 

за организацията и дейността на Общински съвет – Исперих, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация /мандат 2015-2019г./, респ. чл. 65, 

ал.1, т.6 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Исперих, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /мандат 2019-

2023 г./ относно законосъобразността на основанията, въз основа, на които е изготвен 

проект на решение по докладна записка за избор на временно изпълняващ длъжността 

кмет на Кметство село Къпиновци, община Исперих, което становище следва да е 

налично, за да бъде допусната последната до разглеждане на съответна постоянна 

комисия при Общински съвет - Исперих. 

Считам, че при влязло в законна сила Решение №164/20.12.2019г. на ОИК-

Исперих и съобразно чл. 42, ал.6, изр.първо от ЗМСМА в компетенциите на Общински 

съвет-Исперих е да избере временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство село 

Къпиновци, община Исперих. Подчертавам, че в настоящия случай, приложимата 

разпоредба е чл. 42, ал.6, изр. първо от ЗМСМА. Т.е изискване за избраното лице 

посоченият закон не указва. Единствено в случаите на предсрочно прекратени 

пълномощия на кмет на община или район за временно изпълняващ длъжността кмет 

следва да се избира измежду 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. 

Настоящият случай е извън тези хипотези.   

Респективно горното и като съобразих чл. 42, ал.11 от ЗМСМА, считам, че 

предложеният проект на решение, инкорпорирано във Ваша докладна записка за избор 

на временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство село Къпиновци, община 

Исперих, адресирана до Общински съвет – Исперих, е в пълно съответствие със 

законовите разпоредби и нормативните актове в областта.  

 Докладната е изготвена от лице, което има право да внася докладни за 

разглеждане на заседания на Общински съвет, респ. чл. 34, ал.1 от стар Правилник, 

респ. чл. 64, ал.1, т.1 от нов Правилник при влизането му в сила, във връзка с чл. 42, 

ал.6, изр.последно от ЗМСМА (прил.по аналог.). Последната е законосъобразна и 

съдържа всички необходими реквизити. 

 

 



           

 

 

 

 

Общински съвет Исперих следва да приеме горепосоченото решение при 

условията на чл. 42, ал.11 от ЗМСМА, т.е с мнозинство повече от половината от общия 

брой на съветниците. 

Настоящото становище е изготвено на 16.01.2020г. и посочените основания 

следва да се прилагат съобразно датата на разглеждане на докладната и обстоятелствата 

по влизане в сила или оспорване на Решение №23 по Протокол № 4/08.01.2020г. на 

Общински съвет – Исперих. 

 

 

Изготвил: 

Любица Бочева 

Ст.Юрисконсулт при Община Исперих 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


