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З А П О В Е Д  

 
№ РкД-40-2 

 
Добрич, 22.10.2019 г.  

 

Разпоредбата чл.42, ал.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация изисква, когато кмет на кметство е регистриран като кандидат за 

общински съветник или кмет, в 7-дневен срок преди края на мандата общинският съвет да 

избере временно изпълняващ длъжността кмет на кметството, за срок до полагане на 

клетва от новоизбрания кмет.  

С решение № 57-МИ/24.09.2019г. на Общинска избирателна комисия – Генерал 

Тошево, кмета на кметство село Пчеларово – Антон Атанасов, е регистриран като 

кандидат за кмет на кметството, 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 в срока по чл.42, ал.8 от ЗМСМА, общинския 

съвет не е изпълнил законовото си задължение, като определи временно изпълняващ 

длъжността кмет на кметство село Пчеларово до полагане на клетва от новоизбрания 

кмет. 

С писмо постъпило в Областна администрация Добрич с вх. № РкД-37-

43/18.10.2019г., кметът на Община Генерал Тошево, предлага за временно изпълняващ 

длъжността кмет на кметство село Пчеларово, да бъде назначена Татяна Пенева Лазарова 

– кметски наместник на село Зограф.  

От писмо с изх. № 07/21.10.2019г. на Общинска избирателна комисия – Генерал 

Тошево се установява, че Татяна Пенева Лазарова – кметски наместник на село Зограф, не 

е регистрирана 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 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация 

 

НАЗНАЧАВАМ 

 

Татяна Пенева Лазарова – кметски наместник на село Зограф, за временно 

изпълняваща длъжността кмет на кметство село Пчеларово, община Генерал Тошево, за 
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периода от края на мандата на настоящия кмет до полагане на клетва от новоизбрания 

кмет на кметството. 

  ДОПУСКАМ предварително изпълнение на заповедта на основание чл. 60, ал. 1 от 

АПК, с оглед необходимостта от защитата на важни държавни и обществени интереси, 

като се обезпечи непрекъснатото функциониране на кметството с назначаването на 

временно изпълняващ длъжността кмет на кметство село Пчеларово, до полагане на 

клетва от новоизбрания кмет. 

 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 Татяна Пенева Лазарова – кметски наместник на село 

Зограф. 

 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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