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О БЩИ Н А ДВЕ МО Г И Л И ••••О БЛ АСТ  Р УСЕ 
7150Две могили, бул.”България”84, тел./факс08141/9208, тел. централа: 08141/9205;9207,e-mail: obshtina@dvemogili.bg 

 
Изх. № 340 
 

06.11.2019 г. 
 

 

ДО 
 

Г-н (г-жа) ................................................. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК 
 

П О К А Н А 
 

 

 

 На основание Заповед № 4 – 95 – 00 – 744 от 05.11.2019 г. на Областния управител 

на Област Русе, свиквам VІII-мия Общински съвет – Две могили на първо заседание, 

което ще се проведе от 10.00 часа на 11.11.2019 година (понеделник), в конферентната 

зала на Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Откриване и приветствие от Областния управител към новоизбраните общински 

съветници, кмет на община и кметове на кметства. 

2. Информация от Председателя на Общинска избирателна комисия за резултатите 

от избора на общински съветници, кмет на община и кметове на кметства. 

3. Полагане от общинските съветници на предвидената в чл. 32, ал. 1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация клетва устно, което се удостоверява с 

подписването на клетвена декларация. 

4. Полагане от кмета на общината и кметовете на кметства предвидената в чл. 38, ал. 

4, във връзка с чл. 32, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация клетва устно, което се удостоверява с подписването на клетвена 

декларация. 

5. Откриване на заседанието, което се ръководи от най-възрастния общински 

съветник. 

6. Изявления от представените в Общинския съвет партии и коалиция и приветствия 

от официални лица. 

7. Приемане на процедурни правила за избор на Председател на Общинския съвет с 

тайно гласуване. 

8. Провеждане на избор за Председател на Общинския съвет. 

9. Избор на Временна комисия за изработване на проект за Правилник за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация. 
 

Уведомявам ви, че на основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА сте длъжен да 

участвате в заседанията на Общинския съвет. Освобождаването ви от работа е уредено 

в чл. 34, ал. 3 от ЗМСМА.      

  
 

       ВрИД Кмет на Община Две могили: 

 

       _________________ (Георги Великов) 


