РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Добрич
ЗАПОВЕД
№ РкД-40-1
Добрич, 22.10.2019 г.
Съгласно разпоредбата чл.42, ал.8 от ЗМСМА, 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. Временно изпълняващ длъжността кмет на
общината или кмет на района се избира при условията на ал. 6, изречения второ и трето, а
именно – за временно изпълняващ длъжността кмет на общината или кмет на района се
избира един от заместник-кметовете на общината, съответно на района. Когато няма
назначен заместник-кмет, временно изпълняващ длъжността кмет на общината или кмет
на района се избира по предложение на общински съветник. Определената поредност на
лицата, измежду които следва да бъде осъществен изборът за временно изпълняващ
длъжността "кмет" е императивна. Тоест при наличието на действащи заместник-кметове,
на общинския съвет е вменено задължението да извърши избора на временно
изпълняващия длъжността единствено измежду тях, без да е предоставена възможност за
включване по преценка на общинските съветници като кандидати на трети лица, извън
посочените в закона. Целта на избирането на временно изпълняващ длъжността кмет е да
бъдат осъществявани функциите на кмета в периода до встъпване на новоизбрания такъв
и да бъде охранен правния порядък. С оглед на това законодателното решение е логично,
че именно заместник-кметът е лицето, притежаващо необходимия опит и едновременно
познанията върху текущите проблеми в териториалната общност и начините за
разрешаването им, необходими за постигането на посочената по-горе цел. Поради това,
единствено при положение, че няма назначен заместник-кмет към момента на провеждане
на избора, за общинските съветници съществува възможност да предложат други лица за
временно изпълняващ длъжността кмет, каквато е и недвусмислената разпоредба на чл.
42, ал. 6, изр. трето от ЗМСМА.
С решение № 56-МИ/24.09.2019г. на Общинска избирателна комисия – Генерал
Тошево, кметът на община Генерал Тошево – Валентин Вълчев Димитров, е регистриран
като кандидат за кмет на община, за участие в изборите за общински съветници и кметове
на 27 октомври 2019 година.
От проведените до този момент заседания на Общински съвет Генерал Тошево на
08.10.2019г. и 16.10.2019г. се установява, че общинския съвет не е изпълнил законовото си
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задължение по чл.42, ал.8 във връзка с ал.6 от ЗМСМА, като определи един от заместниккметовете на общината, за временно изпълняващ длъжността кмет на община Генерал
Тошево до полагане на клетва от новоизбрания кмет.
С писмо постъпило в Областна администрация Добрич с вх. № РкД-3743/18.10.2019г. от Община Генерал Тошево и писмо с изх. № 07/21.10.2019г. на Общинска
избирателна комисия – Генерал Тошево се констатира, че Деян Йорданов Димитров е
назначен за заместник-кмет на Община Генерал Тошево, считано от 27.11.2015г. и същият
не е регистриран за участие в произвеждането на изборите за общински съветници и
кметове на 27.10.2019г.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл.32, ал.1 от Закона за
администрацията, във връзка с чл.42, ал.10, вр. с чл. 42, ал.8 и ал.6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация
НАЗНАЧАВАМ
Деян Йорданов Димитров – заместник-кмет на Община Генерал Тошево за
временно изпълняващ длъжността кмет на Община Генерал Тошево, за периода от края на
мандата на настоящия кмет до полагане на клетва от новоизбрания кмет на Община
Генерал Тошево.
ДОПУСКАМ предварително изпълнение на заповедта на основание чл. 60, ал. 1 от
АПК, с оглед защитата на обществения интерес, засягащ цялостната дейност на Община
Генерал Тошево, както и осигуряване на нормалното и непрекъснатото функциониране на
администрацията, предвид необходимостта от наличие на представляващ съставната
административно-териториална единица за осъществяване на вменените му от закона
дейности за административно обслужване на населението, визирани подробно в чл. 44 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Настоящата заповед може да се обжалва в 14-дневен срок, считано от датата на
обявяването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс, а разпореждането за
допускане на предварително изпълнение в 3-дневен срок от датата на обявяването му по
реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез Областен управител на област
Добрич, пред Административен съд гр. Добрич.
Заповедта да се изпрати на Община Генерал Тошево и на Общински съвет –
Генерал Тошево.
Заповедта да се връчи на Деян Йорданов Димитров - заместник-кмет на Община
Генерал Тошево.
Препис от заповедта да бъде поставена на таблото за обявления в сградата на
Областна администрация Добрич и публикувана на интернет страницата на Областна
администрация Добрич.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Главния секретар на Областна
администрация Добрич.

КРАСИМИР КИРИЛОВ
Областен управител на област Добрич
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