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изх. № РД.01.02 -45 / 24.03.2023 г. 

 

 

ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от Стоян Николаев Златев, председател на Общински съвет Елена 

 

 

Относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство                   

Константин  

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В деловодството на Общински съвет Елена постъпи чрез Председателя на Общински съвет 

Елена до Общинска избирателна комисия, молба с вх.№ РД.01.06-18 / 14.03.2023 г. от 

Стоян Симеонов Комитов - кмет на кметство Константин, с която депозира оставката си 

като кмет на кметството. 

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

администрация, в тридневен срок от подаване на оставката, същата бе изпратена на 

Общинската избирателна комисия.   

Със свое Решение № 91 от 17.03.2023 г., Общинската избирателна комисия прекратява 

пълномощията на Стоян Симеонов Комитов, с ЕГН 710405****, обявен за избран за кмет 

на кметство Константин, общ. Елена. 

В деловодството на Общински съвет Елена постъпиха две предложения от общински 

съветници за позицията временно изпълняващ длъжността „кмет на кметство Константин“: 

 Предложение с вх. № РД.01.02-42 / 21.03.2023 г. от Йордан Иванов Йорданов, 

общински съветник в Общински съвет Елена, избран от листата на ПП ГЕРБ. 

Предложението на г-н Йорданов е за позицията временно изпълняващ длъжността 

„кмет на кметство Константин“ да бъде избрана, г-жа Бедрие Кязимова Еминова, 

дългогодишен служител в кметство Константин. Същата не е политически 

ангажирана, има необходимия опит, избирана е за временно изпълняваща 

длъжността кмет на кметството по време на предишни предизборни кампании; 
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 Предложение с вх. № РД.01.02-43 / 21.03.2023 г от Зехра Халилова Салиева, 

общински съветник в Общински съвет Елена, избрана от листата на ПП ДПС. 

Предложението на г-жа Халилова е за позицията временно изпълняващ длъжността 

„кмет на кметство Константин“ да бъде избран, г-н Лютви Юсеинов Османов, роден 

на 10.10.1966 г. 

Когато след прекратяване на пълномощията на кмет до края на мандата остава по-малко от 

една година, частични избори не се провеждат. В този случай Общински съвет Елена е 

органът, който следва да вземе решение и да избере временно изпълняващ длъжността 

„кмет на кметство Константин“ до полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметството. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 42, ал. 6, ал.7 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общински съвет Елена: 

Избира _______________________, от _____,  ЕГН ______, за временно изпълняващ 

длъжността „кмет на кметство Константин“ до полагане на клетва от новоизбрания 

„кмет на кметство Константин“.  

 

 

С уважение, 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


