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ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД ПЪРВОМАЙ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ОТ 

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МИТКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

ОТНОСНО: Закриване на кметства на територията на община Първомай - с. Драгойново и с. 
Поройна. 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ, 

  Съгласно чл.16, т.1 от Закона за административно териториалното  устройство на Република 
България (ЗАТУРБ), условие за съществуване на кметство като административно-териториална 
единица, е наличие на население над 350 души в населените места образуващи кметство. 
Разпоредбата на чл. 30 от ЗАТУРБ гласи, че промяна, свързана със закриване на район и 
кметство, както и промяна на границите им, се извършва при условията и по реда на тяхното 
създаване. Съгласно Решение № 1131-МИ от 18.09.2019г.  на Централната избирателна 
комисия, за да бъдат произведени избори за кмет на кметство е необходимо да са налице 
следните условия: 1. населеното място да има статут на кметство (кметството може да включва 
няколко населени места); 2. в кметството да има над 350 души население по постоянен адрес.  

Във връзка с горното през 2019г. не бяха произведени избори за кмет на кметство за с. 
Драгойново и с. Поройна, поради намалелия брой жители с постоянен адрес в двете населени 
места.   

Съгласно §2 от ПР на ЗИ на ЗМСМА  (ДВ бр.79 от 2019г. в сила от 08.10.2019г.) в 
населените места – административен център на кметства, в които на изборите за общински 
съветници и за кметове на 27 октомври 2019г. не са произведени избори за кметове на кметства, 
могат да се назначават кметски наместници при спазване на останалите изисквания на чл. 46а, 
ал. 1.  

От приложената към настоящото решение Таблица на населението по постоянен и 
настоящ адрес към 22.04.2020 г. в община Първомай на условието на чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ  не 
отговарят кметство с. Драгойново и кметство с. Поройна. Населението с постоянен адрес на  
кметство с. Драгойново към 22.04.2020г. е 246, при изисквани от закона – 350 души. 
Населението с постоянен адрес на  кметство с. Поройна към 22.04.2020 г. е 135, при изисквани 
от закона – 350 души. Това налага тяхното закриване. Компетентен орган да вземе решение за 
закриване на кметство с. Драгойново и  кметство с. Поройна е Общински съвет – Първомай. 
Решението на общинския съвет по ал. 1 се изпраща за обнародване в "Държавен вестник" чрез 
областния управител, който се произнася по неговата законосъобразност в 7-дневен срок от 



датата на получаването му. Решението по ал. 1 влиза в сила от деня на обнародването му в 
"Държавен вестник". 

  Съгласно чл. 31 от ЗАТУРБ промяна, свързана със закриване на кметство, както и 
промяна на границите или на административния център на кметство, се извършва с решение на 
общинския съвет при условията и по реда за създаването му.  

Нормата на чл. 17 от същия закон, предвижда, реда за създаване на кметство, а именно: 
1. Наличие на искане, подписано най-малко от 25 на сто от избирателите в 

заинтересуваните населени места, до общинския съвет, в което се посочват мотивите 
и възможностите за изпълнение на условията за създаване на кметство; 

2. В едномесечен срок, общинският съвет, разглежда искането и приема решение за 
допитване до населението чрез референдум или подписка на населението в 
заинтересованите населени места; 

3. При положителен вот от допитването, Общинският съвет взема решение за създаване 
на кметството; 

4. Решението по т.3 се изпраща за обнародване в „Държавен вестник“ чрез областния 
управител, който се произнася по законосъобразността му в 14-дневен срок от датата 
на получаването му; 

5. Решението за създаване накметство, влиза в сила от датата на обнародването му в 
„Държавен вестник“. 

6. В 7-дневен срок от влизане на сила на решението по ал.1, т.5, областният управител 
го изпраща на Централната избирателна комисия. 

Предвид факта, че е налице промяна в закона, по силата на която за да съществува кметство, 
следва да има наличие на население над 350 души общо в населените места,  считам, че за 
закриване на кметство, не е необходимо искане, подписано най-малко от 25 на сто от 
избирателите, както и за провеждане на допитване до населението чрез референдум или 
подписка на населението, доколкото изходът от тези действия не може да повлияе върху 
законовите разпоредби.  

Във връзка с гореизложеното и на основание на чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 31 във връзка с чл.16, т.1 от Закона за 
административно-териториалното устройство на Република България, предлагам Общински 
съвет на община Първомай да приеме следното  

РЕШЕНИЕ: 

1. Закрива кметство с. Драгойново, община Първомай, област Пловдив. 

2.  Закрива кметство с. Поройна, община Първомай, област Пловдив. 

 3.  На основание  чл. 31, ал. 2 от ЗАТУРБ настоящото решение се изпраща за обнародване в  

„Държавен вестник”, чрез Областен управител на област Пловдив. 

Мотиви: Кметство с. Драгойново и кметство с. Поройна не отговарят на изискванията на чл. 

16, т. 1 от Закона за административно териториалното  устройство на Република България, а 

именно да има наличие на население над 350 души във всяко едно от тях.

НИКОЛАЙ  МИТКОВ 

Кмет на община Първомай 


