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Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                                               № 587 

 

взето с Протокол № 49 от извънредно заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 17.09.2019 година 

 

 

 

            По т. 1 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 

избор на временно изпълняващи длъжността кмет на община Садово и кметове на 

кметства на селата Болярци, Богданица, Поповица, Чешнегирово, Караджово, 

Катуница, Моминско, Селци, Кочево” 

предвид следните мотиви:  предстоящите избори за общински съветници и 

кметове предстои да се проведат на 27.10.2019г., като до 24 септември 

включително се извършва регистрацията на кандидатите от Общинска 

избирателна комисия. Съгласно разпоредбата на чл. 161 от Изборния кодекс 

кандидатите, които заемат държавна служба или са местен орган, задължително 

ползват неплатен служебен или платен годишен отпуск за времето от 

регистрацията до обявяване на резултатите от изборите.  Заявени са намерения от 

кмета на Общината, настоящите кметове на селата Болярци, Богданица, 

Поповица, Селци, Чешнегирово, Караджово, Катуница, Моминско и Кочево да се 

регистрират като кандидати в предстоящите избори, съответно за кмет на Община 

Садово, кметове на кметства в същите населени места. Тъй като условно всички 

настоящи кметове и кандидати за участие в изборите отново за кметове, следва да 

ползват отпуска от датата на регистрацията си до полагане на клетва от 

новоизбрания кмет и в този период от 24.09.2019г.(условно) до провеждането на 

следваща сесия на ОбС, на която да се приеме решение за избор на временно 

изпълняващи длъжността кметове, ще се получи един период, в който 

съответните населени места няма да имат кметове и за да се избегне този 

междинен период, би било целесъобразно приемането на едно преждевременно 

решение на ОбС-Садово за избор на временно изпълняващи длъжностите кмет на 

община Садово и  кметове на кметства      и 
 

на основание: Чл.42 ал. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с Чл. 161 ал.1 от Изборния кодекс 

 
 



 
Общински съвет-Садово 

Р  Е  Ш  И: 
 

1. Общински съвет Садово избира за временно изпълняващ длъжността кмет 

на община Садово настоящия заместник кмет на Общината Петър Ганчев 

Георгиев, за срока от датата на която настоящият кмет на Общината Димитър 

Здравков започне ползването на отпуск по чл. 161 от Изборния кодекс до 

полагане на клетва от новоизбрания кмет; 

2. Общински съвет Садово избира за временно изпълняващ длъжността кмет  

на кметство Болярци Антоанета Стоянова Костадинова, за срока от датата на 

която настоящия кмет на селото Костадин Алексов започне ползването на отпуск 

по чл. 161 от Изборния кодекс до полагане на клетва от новоизбрания кмет; 

3. Общински съвет Садово избира за временно изпълняващ длъжността кмет  

на кметство Богданица Иванка Богданова Кузмова, за срока от датата на която 

настоящия кмет на селото Александър Александров започне ползването на отпуск 

по чл. 161 от Изборния кодекс до полагане на клетва от новоизбрания кмет; 

4. Общински съвет Садово избира за временно изпълняващ длъжността кмет  

на кметство Поповица Надя Петкова Костадинова, за срока от датата на която 

настоящия кмет на селото Веска Мирчева започне ползването на отпуск по чл. 

161 от Изборния кодекс до полагане на клетва от новоизбрания кмет; 

5. Общински съвет Садово избира за временно изпълняващ длъжността кмет  

на кметство Селци Анна Атанасова Запрянова, за срока от датата на която 

настоящия кмет на селото Стефан Стефанов започне ползването на отпуск по чл. 

161 от Изборния кодекс до полагане на клетва от новоизбрания кмет; 

6. Общински съвет Садово избира за временно изпълняващ длъжността кмет  

на кметство Чешнегирово Тотка Николова Рангелова, за срока от датата на която 

настоящия кмет на селото Христо Атанасов започне ползването на отпуск по чл. 

161 от Изборния кодекс до полагане на клетва от новоизбрания кмет; 

7. Общински съвет Садово избира за временно изпълняващ длъжността кмет  

на кметство Караджово Атанаска Николаева Петрова, за срока от датата на която 

настоящия кмет на селото Борислав Благоев започне ползването на отпуск по чл. 

161 от Изборния кодекс до полагане на клетва от новоизбрания кмет; 

8. Общински съвет Садово избира за временно изпълняващ длъжността кмет  

на кметство Катуница Василка Димитрова Жилова, за срока от датата на която 

настоящия кмет на селото Красимир Юруков започне ползването на отпуск по чл. 

161 от Изборния кодекс до полагане на клетва от новоизбрания кмет; 

9. Общински съвет Садово избира за временно изпълняващ длъжността кмет  

на кметство Моминско Гинка Костадинова Георгиева, за срока от датата на която 

настоящия кмет на селото Христо Марков започне ползването на отпуск по чл. 

161 от Изборния кодекс до полагане на клетва от новоизбрания кмет; 

 

 



10.  Общински съвет Садово избира за временно изпълняващ длъжността  

кмет на кметство Кочево Веска Сашева Карабекирова, за срока от датата на която 

настоящия кмет на селото Павел Павлов започне ползването на отпуск по чл. 161 

от Изборния кодекс до полагане на клетва от новоизбрания кмет. 

 
 
 

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ               -   17 
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ    -   12 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА”      -   12 

БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -    НЯМА 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –   НЯМА 

                                                                                                           
 
 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 
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