
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 
ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН, ОБЛАСТ СОФИЙСКА 

 
ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРEЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВE, НА 23 ОКТОМВРИ 2011 Г. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 513 - МИ от 21.10.2014г. 

гр. Елин Пелин 

 
ОТНОСНО: предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Община Елин Пелин, обл. 

Софийска  

 
В Общинска избирателна комисия Елин Пелин е постъпило Заявление с вх. № 440 от 14 

октомври 2014г. от Галя Симеонова Георгиева – Кмет на Община Елин Пелин, с което уведомява ОИК, 
че с Решение №1317-НС от 10.10.2014г. на Централната избирателна комисия е обявена за избран 

народен представител в 43-тото Народно събрание. Към заявлението е приложена принтирана извадка 
на решението от официалната интернет страница на ЦИК. Решение №1317-НС от 10.10.2014г. на 

Централната избирателна комисия е публикувано в брой: 85 от 14.10.2014г. Държавен вестник. От 

решението на Централна избирателна комисия е видно, че Галя Георгиева е обявена за избран народен 
представител в Четиридесет и третото Народно събрание на трето място в листата на ПП ГЕРБ в 

Двадесет и шести изборен район – Софийски. 
 

Съгласно протоколно решение от 16.10.2014г. на ОИК Елин Пелин, комисията е изпратила 

писмо с изходящ №585 от 16 октомври 2014г. до г-жа Георгиева, получено от нея на 16 октомври 2014, 
с което я уведомява, че на основание чл.42, ал.1, т.7 от ЗМСМА са налице условията за предсрочно 

прекратяване на мандата и като като кмет на община Елин Пелин, както и за правото и да направи 
възражение в тридневен срок от получаване на писмото. 

 

В законоустановеният тридневен срок в ОИК Елин Пелин не са постъпили възражения от Галя 
Симеонова Георгиева, поради което са налице всички законови основания да бъдат прекратени 

предсрочно пълномощията и, като кмет на Община Елин Пелин, обл. Софийска. 
 

Предвид гореизложеното и на основание чл.87, ал. 1, т.1 от Изборния кодекс, и чл. 42, ал.1, т.7, 
ал.2 и ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинска избирателна 

комисия Елин Пелин, 

 
Р Е Ш И: 

 
Прекратява предсрочно пълномощията на Галя Симеонова Георгиева, ЕГН ХХХ, като кмет на 

община Елин Пелин, поради избрането и за народен представител в 43-тото Народно събрание. 

 
Решението може да се обжалва пред Административен съд София област, чрез ОИК Елин Пелин 

в срок до седем дни от обявяването му по реда на чл.459 от Изборния кодекс.  
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Георги Петраков  

 
 

СЕКРЕТАР: 
Юлиана Стоилова 

 


