
 

 

О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х  

 

 

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

 

            от Налян Христова – юрисконсулт при Община Исперих 

 

                   Относно: законосъобразността на основанията в проект на решение по 

докладна записка от Белгин Фикри Шукри – кмет на община Исперих, относно броя на 

кметовете на кметства и кметски наместници в община Исперих, считано от 28.10.2019 

г. 

След запознаване с докладната записка, давам следното становище: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА) общинският съвет приема решение, с което 

одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината, 

района и кметството по предложение на кмета на общината. 

 

Съгласно § 2, ал.1 (в сила от 28.10.2019 г.)  от Преходните разпоредби към 

Закона за изменение на Закона за местното самоуправление и местната администрация 

(ДВ, бр. 79 от 08.10.2019 г., в сила от 08.10.2019 г.) в населените места - 

административен център на кметства, в които на изборите за общински съветници и за 

кметове 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 Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

 

На основание § 153 от ПЗР на ЗИДИК (обн., ДВ, бр. 39 от 2016 г., посл. изм. 

и доп., бр. 21 от 2019 г.) избори за кметове на кметства на 27 октомври 2019 г. се 

произвеждат само в тези кметства, които към 16 юли 2019 г. – датата на обнародване на 

Указа на президента за насрочване на изборите за общински съветници и за кметове 

отговарят на изискванията на чл.16, т.1 от Закона за административно-териториалното 

устройство на Република България. Чл.16 от Закона за административно-

териториалното устройство на Република България гласи: „Условията за създаване на 

кметство са: 1. наличие на население над 350 души общо в населените места, 

образуващи кметството; 2. възможност за изпълнение на предоставени от общината 

функции“. 

 

                     Съобразявайки горепосочените разпоредби, считам, че в компетенциите на 

Общински съвет – Исперих е да приеме решение относно броя на кметовете на 

кметства и кметски наместници в община Исперих, считано от 28.10.2019 г. 

 

Изготвил: 

Налян Христова - юрисконсулт при Община Исперих 


