
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 408 

Взето на Извънредно заседание с Протокол № 38 от 20.12.2021 г. 

ОТНОСНО: Определяне на заместник-кмет, който да замества кмета на община Куклен 

по време на отсъствието му от общината, а именно за периода от 20.12.2021 г. до 30.12.2021 г. 

/включително/. 

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мариана Ганева – Секретар на община Куклен  

 

 Като взе предвид изложените в предложение с вх. № 200/20.12.2021 год. на Секретаря на 

община Куклен фактически основания, а именно: Към настоящия момент кметът на община 

Куклен е в отпуск поради заболяване, считано от 25.11.2021 г. до 30.12.2021 г. Със заповед № 

938/25.11.2019 г., кметът е определил г-н Христо  Божинов – заместник-кмет на община Куклен, 

да изпълнява задълженията му на кмет на общината, при негово отсъствие или при невъзможност 

за изпълнение на задълженията му, като изпълнява правомощията му в пълен размер.  

Г-н Божинов е в отпуск поради заболяване, считано от 20.12.2021 г. до 01.01.2022 г. и не е 

в състояние да изпълнява определените му правомощия. 

Съгласно разпоредбите на чл. 39, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация /ЗМСМА/, в случаите, в които няма издадена заповед за заместване от кмета на 

общината,  общинският съвет определя заместник-кмет, който да замества кмета на общината, до 

неговото завръщане. 

С оглед защита на особено важни обществени интереси, считаме, че е наложително 

допускане на предварително изпълнение на настоящото решение. 

И на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, ал. 2, във връзка с чл. 39, ал. 3 от ЗМСМА,  във 

връзка с чл. 60, ал. 1 от АПК, 

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т    К У К Л Е Н 

 

   Р Е Ш И:   

 

1. Общински съвет Куклен определя г-н Гюлен Рамаданов Гоганов – заместник-кмет на 

община Куклен, да замества кмета на община Куклен по време на отсъствието му от общината, а 

именно за периода от 20.12.2021 г. до 30.12.2021 г. /включително/, като изпълнява правомощията 

му в пълен размер. 

 2.  Общински съвет Куклен дава съгласие за предварително изпълнение на настоящото 

решение. 

 
Общ брой на Общинските съветници:  -  13 

 

Присъствували:   -   9 

 Гласували: 

“за”    -   9 

“против”    -   0 

“въздържали се”   -   0 

 

 

 



 

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ: 

 

1. в-к „Марица” –22.12.2021 г.; 

 

2. Интернет страницата – 22.12.2021 г.; 

 

       3. Инф. табло – община Куклен – 22.12.2021 г. 
 

                                            

   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН    (п) 

                                                                                                                          Елена Филева 

 


