
 
7400 гр. Исперих ул. “Дунав” № 2  тел.: 08431/20-06, факс: 08431/21-84, e-mail: isperih@isperih.bg 

1 

   

 

 

 

 

О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х  

 

 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ИСПЕРИХ 

 

 

 

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А 
 

ОТ БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

 

Относно:  Броя на кметовете на кметства и кметските наместници, считано от 

28.10.2019 г.  
 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 

 

Съгласно разпоредбата на § 153 от ПЗР на Закон за изменение и допълнение на 

избирателния кодекс (ЗИДИК) ( обн. ДВ бр.39 от 2016 г., посл.изм. и доп. бр.21 от 

2019 г.) избори за кметове на кметства на 27.10.2019 г. се произвеждат само в тези 

кметства, които към 16.07.2019 г. – датата на обнародване на Указа на президента за 

насрочване на изборите за общински съветници и за кметове отговарят на условията на 

чл.16, ал.1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република 

България, а имено: 

- населеното място да има статут на кметство; 

- в кметството да има над 350 души население по постоянен адрес; 

В изпълнение на §153 от ПЗР на ЗИДИК и Решение № 1131-МИ/18.09.2019г. на 

Централна Избирателна Комисия, на интернет страницата на община Исперих бяха 

публикувани списъците на кметствата, в които на 27.10.2019 г. се произведе избор на 

кметове на кметства и с Писмо изх. № К-1049/18.09.2019г. на Кмета на община 

Исперих на Общинска Избирателна Комисия са изпратени списъците с брой 

избиратели по предварителни избирателни списъци за населените места в община 

Исперих. В изпълнение на горе цитираното Решение на 27.10.2019 г. в с Малък 

Поровец за първи път не бе произведен избор за кмет на кметство.  

Съгласно влязлата в сила разпоредба на §2 от Заключителните разпоредби на 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, считано от 28.10.2019 
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г. в населените места – административни центрове на кметства, в които на местните 

избори на 27 октомври 2019 г. не са произведени избори за кметове на кметства, могат 

да се назначават кметски наместници при спазване на останалите изисквания на чл. 

46а, ал. 1 от ЗМСМА (Решение на Общинския съвет за одобряване на общата 

численост и структура на общинската администрация, съответствие на лицето с 

изискванията по чл. 397, ал.1 от ИК и акт за назначаване от новоизбрания кмет на 

общината). 
 

Във връзка с това  предлагам Общинският съвет да вземе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, във връзка с §2, ал. 1 от ЗР на Закона за 

изменение на ЗМСМА (ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 8.10.2019 г.), във връзка с § 153 

от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс /изм. и доп., ДВ бр. 

21 от 12.03.2019 г., в сила от 12.03.2019 г. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

1.  Изменя Решение № 463/02.02.2015 г., както следва: 

 

1.1. Одобрява 21(двадесет и един) броя кметовете на кметства, считано от 28.10.2019г.  

1.2. Одобрява 2 (два) броя кметските наместници, считано от 28.10.2019 г. 

 

2.  Кметът на община Исперих да утвърди длъжностно щатно разписание.  

 

Настоящото решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния 

управител на област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно 

процесуалния кодекс. 

 

 

Вносител:  

 
ИНЖ. БЕЛГИН ШУКРИ 

Кмет на община Исперих 


