
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  Г Р.  С Е П Т Е М В Р И 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 503 
 

Взето с протокол № 22 от извънредно заседание на Общински съвет – гр. 
Септември, проведено на 24.03.2021 год. 
 
ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Ветрен 
дол за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. 
 
В деловодството на Общински съвет Септември е получено Уведомление от ОИК 

Септември с вх. № 038/11.02.2021 г. с приложено Решение № 246/08.02.2021 г. на ОИК - 

Септември, с което са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на кметство 

Ветрен дол. В Уведомлението ОИК изрично посочва, че Решението е обжалвано по реда 

на чл. 459, ал. 4 от Изборния кодекс, т.е. при депозирано искане пред Съда за спиране 

изпълнението на Решението. 

С Уведомление вх. № 074/08.03.2021 г. на Общински Съвет се съобщава, че е 
депозирана Частна жалба срещу Определение № 271/10.02.2021 г., по адм. дело № 
149/2021 г. на АС Пазарджик, с което е отхвърлено искането за спиране изпълнението на 
Решението на ОИК. 

На 19.03.2021 г. в деловодството на Общински съвет Септември е входирано 
Уведомление, с което ОИК Септември съобщава за постановен окончателен акт по 

искането за спиране на Решението за предсрочно прекратяване пълномощията на кмета 
на село Ветрен дол, а именно с Определение № 3635/18.03.2021 г., постановено по адм. 
дело № 2847/2021 г. по описа на Върховен Административен Съд, е оставено в сила 
Определение № 271/10.02.2021 г., постановено по адм. дело № 149/2021 г. по описа на 
Административен съд Пазарджик. 

Предвид изложеното са налице предпоставките за изпълнение на Решение № 

246/08.02.2021г. на ОИК Септември, като на основание чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА 

Общински съвет следва да избере временно изпълняващ длъжността кмет на кметство 

Ветрен дол за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. 

Общински съвет-Септември, след като обсъди предложението на Заместник 

Председателя на основание чл. 21, ал. 2 и чл. 42 ал. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 42, ал. 
11 от ЗМСМА, 
 

Р Е Ш И : 
 
1.Избира Мария Ботева Зеленгорова, на длъжност старши специалист „АПОН”, 

за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Ветрен дол. 

2.Дава съгласие на основание чл. 259, ал. 1 от КТ на временно изпълняващия 

длъжността кмет на кметство Ветрен дол да бъде начислено и изплатено 100 % от 

гласуваното основно месечно възнаграждение за кмет на кметство Ветрен дол. 

3.Допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл. 

60, ал. 1 от АПК. 



МОТИВИ: Предварителното изпълнение на Решението е необходимо с оглед 

защитата на особено важни обществени интереси, а именно осигуряване възможността 

за функциониране на кметство Ветрен дол като институция, своевременно обслужване 

на граждани, представителство пред други държавни и общински органи и трети лица и 

пр. 

 
Общ брой на общинските съветници: 21 

Присъствали: 17 
Гласували: 17 
“ЗА”: 17 
“ПРОТИВ”: 0 
“ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”: 0 

 
ПЕТЬО КЪНЧЕВ 
Зам. Председател на ОбС-Септември 
 


