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З А П О В Е Д  

№ АдК-04-31 

Добрич    15.10.2019 г. 

 

Във връзка с осъществяваният по силата на чл.32, ал.2 от Закона за администрацията и 

чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, контрол за 

законосъобразност на решенията на Общински съвет Генерал Тошево, взети с Протокол № 

7/08.10.2019 г., констатирах незаконосъобразност на решение №7-6, с което Общински съвет 

Генерал Тошево определя временно изпълняващ длъжността кмет на Община Генерал Тошево 

– Атанас Георгиев Атанасов. 

 С решение №7-6, на основание чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Генерал 

Тошево реши: 

Определя временно изпълняващ длъжността кмет на Община Генерал Тошево – Атанас 

Георгиев Атанасов, за периода от 25.10.2019 г. до полагане на клетва пред Общински съвет 

Генерал Тошево от новоизбран кмет. 

Решението е прието – от 14 гласували – с 11 гласували „за“, 3 „против“, 0 „въздържал 

се“. 

Решението е незаконосъобразно, поради следните съображения: 

Допуснато е съществено нарушение на материалния закон. 

Разпоредбата на чл. 42, ал. 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация 

ясно регламентира, когато кмет на община, кмет на район и 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 клетва от новоизбран кмет. Временно 

изпълняващ длъжността кмет на общината или кмет на района се избира при условията на ал. 

6, изречение второ и трето. 
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Предвид ал. 6 на чл. 42 от ЗМСМА за временно изпълняващ длъжността кмет на общината 

или кмет на района се избира един от заместник-кметовете на общината, съответно на района.  

Разпоредбата на чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА е императивна и в правомощията на Общинският 

съвет е единствено да прецени кой от назначените заместник-кметове (ако са няколко) следва 

да определи за временно изпълняващ длъжността кмет на общината. 

Видно от докладната записка за определяне на временно изпълняващ длъжността Кмет на 

Община Генерал Тошево, във връзка с произвеждането на избори за кметове и общински 

съветници на 27.10.2019 г. е предложен Деян Йорданов Димитров – заместник-кмет на 

Община Генерал Тошево. Това води до извода, че за Общински съвет Генерал Тошево е била 

налице възможността да избере същият за временно изпълняващ длъжността Кмет и да спази 

закона. Вместо това, Общински съвет Генерал Тошево избира за кмет лице, което не попада в 

хипотезата на чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА. 

 

             С оглед гореизложеното и на основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията във 

връзка с чл.45, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

   

              Н А Р Е Ж Д А М: 

 

ВРЪЩАМ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ Решение №7-6 по Протокол №7 от заседание на  

Общински съвет Генерал Тошево, проведено на 08.10.2019 година, с указания за неговата 

отмяна. 

Копие от настоящата Заповед да се връчи на Председателя на Добрички Общински 

съвет за сведение и изпълнение. 

 

 

КРАСИМИР КИРИЛОВ 

 

Областен управител на област Добрич 
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