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РЕШЕНИЕ 
№ 132– МИ 

Лесичово, 26.04.2021 г. 

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Кмет на кметство с. 
Памидово 

На 26.04.2021 г. в Общинска избирателна комисия – с. Лесичово е постъпило 
писмо изх.№ОС-101 от 22.04.2021 г. от Председателят на Общински съвет с. Лесичово с 
което до ОИК е изпратено препис-извлечение от акт за смърт на СТЕФАН ВЛАДОВ 
ХРИСЧЕВ издаден на 17.04.2021 г. и писмо с Изх№003-МИ-3 от 26.04.2021  г. на кмет 
на Община Лесичово с което ОИК Лесичово се уведомява за броя на население по 
постоянен адрес в с. Памидово, община Лесичово, обл. Пазарджик към 26.04.2021 г. , а 
именно с. Памидово е с население с 531 жителя. 

 
 От приложеният препис-извлечение от акт за смърт се установява, че СТЕФАН 
ВЛАДОВ ХРИСЧЕВ е починал на 17.04.2021 г. Същият е бил избран за кмет на кметство 
Памидово, община Лесичово на местните избори проведени на 27 октомври 2019 г.  

Съгласно разпоредбите на чл.42, ал.1, т.13 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, пълномощията на кметовете се прекратяват предсрочно при 
тяхната смърт.  Изхождайки от гореизложеното, от чл.42, ал.4 от ЗМСМА и от чл. 87, ал. 
1, т.30 от ИК,  ОИК Лесичово 

РЕШИ: 
 

 1. Прекратява предсрочно пълномощията на  СТЕФАН ВЛАДОВ ХРИСЧЕВ 
като Кмет на кметство с. Памидово, община Лесичово за мандата 2019-2023 г., поради 
настъпила смърт на 17.04.2021 г. и анулира удостоверението за избор на Кмет на 
кметство с. Памидово, издадено на СТЕФАН ВЛАДОВ ХРИСЧЕВ. 

2. Да уведоми ЦИК за взетото настоящо решение и предлага да направи 
предложение до Президента на Република България за насрочване на частични избори за 
Кмет на с. Памидово, община Лесичово, като прилага копие от препис-извлечение от Акт 
за смърт,  копие от писмо на Общински съвет Лесичово, Копие от Писмо на Кмета на 
Община Лесичово, обл. Пазарджик до ОИК Лесичово. 

Решението на общинската избирателна комисия може да се обжалва пред 
Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК. 

  
       Председател: 

         / И. Табаков / 
         

Секретар:  
 / Л. Диков / 

 


