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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 327 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 31.03.2022 г. с 

Протокол № 35 

 

 

ОТНОСНО: Полагане на клетва по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА на новоизбран 

общински съветник и допълване състава на Общински съвет Николаево 

 

Мотиви: 

В деловодството на Об С Николаево постъпи Решение №87 / 02.03.2022 г. на 

ОИК гр. Николаево относно: предсрочно прекратяване пълномощията на общински 

съветник и обявяване за избран за общински съветник на следващия по листата 

кандидат от ДПС. 

 ОИК гр. Николаево в резултат от предоставените и писмени доказателства е 

намерила за установено следното: Лицето Асен Александров Асенов е избран за 

общински съветник за мандат 2019-2023 г. от листата на ПП „Движение за права и 

свободи-ДПС“. Същият е положил клетва и е участвал в заседания на общински съвет 

Николаево. Видно от Акт за смърт № 2/05.02.2022 г. на кметство с. Нова махала, общ. 

Николаево, г-н Асенов е починал на 04.02.2022 г. Съгласно разпоредбите на чл. 30, ал. 

4, т. 13 от ЗМСМА, правомощията му на общински съветник се прекратяват поради 

смъртта му.  

 При това положение Общинска избирателна комисия гр. Николаево следва да 

прекрати правомощията на лицето Асен Александров Асенов съгласно чл. 30, ал. 4, т. 

13 и ал. 7 от ЗМСМА. Също така и на основание на горепосочения текст ОИК следва да 

обяви за избран за общински съветник следващия в листата кандидат от ПП „Движение 

за права и свободи-ДПС“, а това е лицето Илия Рашев Рашев. 

 

На основание Решение №87 / 02.03.2022 г. на ОИК гр. Николаево и във връзка с 

чл. 30, ал. 4, т. 13, ал. 7 и ал. 8 от ЗМСМА и чл. 87, ал. 1, т. 24 и чл. 458, ал. 1 от ИК, 

Общински съвет-Николаево  

 

Р Е Ш И: 

 

 

Прекратява правомощията на Асен Александров Асенов, като общински 

съветник от ДПС и на негово място приема новоизбрания общински съветник от 

листата на ДПС - Илия Рашев Рашев.  

 

 

Участвали в гласуване 11 общински съветника, от които „за” – 11, „против” –  

няма, „въздържали се” – няма. 

 

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  
Председател Общински съвет-Николаево 


