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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

ОТ КИЧКА ТОНЕВА ПЕТКОВА – КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Гита, 

кметство с. Зетьово и кметство с. Спасово, община Чирпан. 

 

        Уважаема г-жо Председател, 

        Уважаеми дами и господа общински съветници, 

 

        Съгласно чл. 161, ал. 1 от Изборния кодекс кандидатите, които са държавен или местен 

орган или заемат служба в администрацията на държавен или местен орган, с изключение на 

кандидатите за общински съветници, задължително ползват по свой избор неплатен 

служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на 

резултатите от изборите включително. 

         Чл. 42, ал. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

(ЗМСМА) указва, че, когато кмет на община, кмет на район или кмет на кметство са 

регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове, в 7-дневен срок преди 

края на мандата общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет на 

общината, кмет на района или кмет на кметството за срок до полагане на клетва от 

новоизбрания кмет. 

         В предстоящите избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. като 

кандидати за кметове на кметства ще участват: 

         Иван Гуманов Танев - кмет на кметство с. Гита; 

         Иван Ганев Ганев - кмет на кметство с. Зетьово; 

         Димо Нецов Нецов - кмет на кметство с. Спасово. 

         Предвид гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния  

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

                   На основание на чл. 21, ал. 1 т. 23 и чл. 42, ал. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 161, 

ал. 1 от Изборния кодекс, считано от датата на регистрирането на кметовете на кметства: с. 

Гита – Иван Гуманов Танев, с. Зетьово – Иван Ганев Ганев и с. Спасово – Димо Нецов 

Нецов, в общинска избирателна комисия – Чирпан до полагането на клетва от новоизбраните 

кметове, Общински съвет – Чирпан избира: 

1. Златка Георгиева Иванова – ст. специалист АОН в кметство с. Гита, за временно 

изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Гита, община Чирпан; 

2. Мария Христова Тонева – ст. специалист АОН в кметство с. Зетьово, за временно 

изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Зетьово, община Чирпан; 

3. Мария Иванова Тончева – ст. специалист АОН в кметство с. Спасово, за временно 

изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Спасово, община Чирпан.      

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: ……………………….. 

КИЧКА ПЕТКОВА 
Кмет на Община Чирпан 

 

 Съгласувал:…………………………… 

 Анастасия Дончева 

 Гл. юрисконсулт 


