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УВАЖАЕМИ   ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

         С решение №196 от 07.04.2021г. на Общинска избирателна комисия Исперих са 

прекратени пълномощията на Ислям Шефкетов Хюсеинов като кмет на кметство Райнино и 

е обезсилено издаденото му удостоверение. 

 

В деловодството на Общински съвет – Исперих постъпи писмо с вх. № 219/30.11.2021г. 

на ОИК – Исперих,  ведно с приложени към него: 

Решение № 205/29.11.2021г.  на ОИК Исперих и  Решение № 62/27.04.2021г постановено 

по административно дело №99/2021г по описа на Административен съд -  гр. Разград, 

влязло в законна сила на 18.11.2021г. с което е отхвърлена жалбата на Ислям Шефкетов 

Хюсеинов относно предсрочно прекратяване пълномощията му като кмет на кметство 

Райнино и обезсилване на издаденото му удостоверение. 

Съгласно чл.42, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

Когато пълномощията на кмет са прекратени предсрочно, общинският съвет избира 

временно изпълняващ длъжността кмет за срок до полагане на клетва от новоизбрания 

кмет. Предвид произтеклата необходимост от избиране на временно изпълняващ 

длъжността кмет на кметство Райнино предлагам лицето Снежина Данова Велинова за 

временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Райнино.  Посоченото лице отговаря на 

изискванията на чл. 397 от Изборния кодекс, което се установява от справки от бюро 

съдимост и декларации по чл. 397 от ИК,  същата е с опит в местната администрация, живее 

в с. Райнино и е запозната с проблемите на населението, поради което и считам, че в 

пълнота може да работи за решаване проблемите на жителите на селото и да действа в 

обществен интерес. 

            На основание чл. 42, ал. 11 от ЗМСМА Решенията на общинския съвет по ал. 

6, 7 и 8 се приемат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет Исперих да приеме следните  

 

РЕШЕНИЯ 

 1. На основание чл. 42, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация Общински съвет - Исперих избира за временно изпълняващ длъжността 

кмет на  кметство Райнино, общ. Исперих  Снежина Данова Велинова с ЕГН 6601033038 от 

с. Райнино, със срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет.  

3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК ОбС-Исперих допуска предварително 

изпълнение на решението, с оглед защита на важни обществени интереси. 

4. Избраният  временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Райнино встъпва в 

правомощията си, считано от датата на постановяване на настоящото решение. 

 

 

БЕЙТИ БЕКИР 

Председател на Общински съвет Исперих 
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СТАНОВИЩЕ 

От Гюлнур Мехмед – Юрисконсулт 

 

           ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство 

Райнино в община Исперих за срок до полагане на клетва от новоизбран кмет 

 

Съгласно: 

Чл.42, ал.6 и ал.11 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. 

Решенията на общинския съвет по ал.6, 7 и 8 се приемат с мнозинство повече от 

половината от общия брой на съветниците.  

 

Чл. 60, ал. 1 от АПК В административния акт се включва разпореждане за 

предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или 

здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, 

при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или 

ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима 

вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес. В 

последния случай административният орган изисква съответната гаранция. 

  

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

на заседания на Общински съвет. 

 

Предвид изискванията на ЗМСМА докладна е законосъобразна, проекта на решение 

отговаря на изискванията на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

Изготвил: 

Гюлнур Мехмед 

Юрисконсулт 
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