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О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т    -   ГР.  С А Д О В О 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                                                № 662 

 

взето с Протокол № 56 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 17.09.2015 година 

 
 
 
           По т. 17 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно 
избор на временно изпълняващи длъжността кмет на община Садово и кметове на 
кметства на селата Болярци, Богданица, Поповица, Милево, Чешнегирово, 
Караджово, Катуница и Моминско” 
на основание: Чл. 42 ал.6 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 срок от регистрацията като кандидат за кмет на настоящия кмет на 
Общината Димитър Здравков до полагане на клетва от новоизбрания кмет; 

2. Общински съвет – Садово избира за временно изпълняващ длъжността 
кмет на кметство Болярци Николина Георгиева Йорданова, за срок от 
регистрацията като кандидат за кмет на настоящия кмет на селото Костадин 
Алексов до полагане на клетва от новоизбрания кмет; 

3. Общински съвет – Садово избира за временно изпълняващ длъжността 
кмет на кметство Богданица Иванка Богданова Кузмова, за срок от регистрацията 
като кандидат за кмет на настоящия кмет на селото Александър Александров до 
полагане на клетва от новоизбрания кмет; 

4. Общински съвет – Садово избира за временно изпълняващ длъжността  
кмет на кметство Поповица Надя Петкова Костадинова, за срок от регистрацията 
като кандидат за кмет на настоящия кмет на селото Давко Давчев до полагане на 
клетва от новоизбрания кмет; 

5. Общински съвет – Садово избира за временно изпълняващ длъжността  
кмет на кметство Милево Елена Атанасова Атанасова, за срок от регистрацията 
като кандидат за кмет на настоящия кмет на селото Борис Пешев до полагане на 
клетва от новоизбрания кмет; 



6. Общински съвет – Садово избира за временно изпълняващ длъжността  
кмет на кметство Чешнегирово Тотка Николова Рангелова, за срок от 
регистрацията като кандидат за кмет на настоящия кмет на селото Христо 
Атанасов до полагане на клетва от новоизбрания кмет; 

7. Общински съвет – Садово избира за временно изпълняващ длъжността  
кмет на кметство Караджово Атанаска Николаева Петрова, за срок от 
регистрацията като кандидат за кмет на настоящия кмет на селото Димитър 
Димитров до полагане на клетва от новоизбрания кмет; 

8. Общински съвет – Садово избира за временно изпълняващ длъжността  
кмет на кметство Катуница Василка Димитрова Жилова, за срок от регистрацията 
като кандидат за кмет на настоящия кмет на селото Красимир Юруков до 
полагане на клетва от новоизбрания кмет; 

9. Общински съвет – Садово избира за временно изпълняващ длъжността  
кмет на кметство Моминско Гинка Костадинова Георгиева, за срок от 
регистрацията като кандидат за кмет на настоящия кмет на селото Христо Марков 
до полагане на клетва от новоизбрания кмет. 
 
 
 
 

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ               -   17 
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ    -   14 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА”     -    14 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -  НЯМА   
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  НЯМА 
 
 
 
 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 
ПРОТОКОЛЧИК:   /п/ 
                                  /Д. ДИНКОВА/                                               /Г. БУКОВ/ 
 


