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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 108 / 12.09.2019 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 11 / 12.09.2019 г. 

 

 

Относно: Избиране на временно изпълняващи длъжностите „кмет на община“ и 

„кмет на кметство“ във връзка с произвеждането на избори за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

На основание чл. 42, ал. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с провеждането на избори за общински съветници 

и за кметове на 27 октомври 2019 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Избира ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ от гр. Елена, ЕГН **********, за 

временно изпълняващ длъжността „кмет на община Елена“ за периода от деня, 

следващ деня на решението за регистрация на действащия кмет на общината 

Дилян Стефанов Млъзев за участие в изборите за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет на 

община Елена.  

2. Избира АНКА ТОДОРОВА КОСТОВА от с. Беброво, ЕГН **********, за 

временно изпълняващ длъжността „кмет на кметство Беброво“ за периода от 

деня, следващ деня на решението за регистрация на действащия кмет на 

кметството Николай Емилов Колев за участие в изборите за общински съветници 

и за кметове на 27 октомври 2019 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет 

на кметство Беброво. 

3. Избира БЕДРИЕ КЯЗИМОВА ЕМИНОВА от с. Константин, ЕГН **********, за 

временно изпълняващ длъжността „кмет на кметство Константин“ за периода от 

деня, следващ деня на решението за регистрация на действащия кмет на 

кметството Стоян Симеонов Комитов за участие в изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. до полагане на клетва от 

новоизбрания кмет на кметство Константин.  

 

 

 

 



 

 

4. Избира ДОЧКА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА от с. Майско, ЕГН **********, за 

временно изпълняващ длъжността „кмет на кметство Майско“ за периода от деня, 

следващ деня на решението за регистрация на действащия кмет на кметството Зоя 

Андонова Ангелова за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 

27 октомври 2019 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство 

Майско. 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


