
О БЩИН А ДВЕ МО ГИ ЛИ••••О БЛАСТ  Р УСЕ 
7150Две могили, бул.”България”84, тел./факс08141/9208, тел. централа: 08141/9205;9207,e-mail: obshtina@dvemogili.bg 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
тел. 0895/567 503, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 
 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 1/11.11.2019 г. 
 

По втора точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 

21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 24 от 

Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация с 

13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Приема процедурни правила за избор на Председател на Общинския съвет с 

тайно гласуване, както следва: 

1.1. Всеки един съветник, партия и коалиция, представени в Общинския съвет 

могат да издигат кандидатури за „Председател на Общинския съвет”. 

1.2. След като бъдат направени предложенията за „Председател на Общинския 

съвет”, комисията утвърждава образец на бюлетината с имената на издигнатите кандидати 

и плик. 

1.3. Тъй като изборът за „Председател на Общинския съвет” се провежда с тайно 

гласуване, там в ъгъла е обособено място за гласуване. Всеки един от съветниците ще 

бъде поканен от Комисията да упражни правото си на глас. Като бъдете поканени да 

гласувате, идвате при комисията и получавате – една бюлетина и един празен непрозрачен 

плик. Отивате в определеното за гласуване място. Правите своя избор. Слагате 

бюлетината в плика и ги пускате в тази кутия. След това се подписвате в списъка на 

гласувалите. 

1.4. След като всички съветници бъдат поканени да гласуват и те упражнят правото 

си на глас, Комисията ще отвори кутията с пуснатите в нея пликове с бюлетини. 

1.5. За избран ще се смята кандидатът, който е получил повече от половината от 

гласовете от общия брой на съветниците, т. е. – 7 гласа, съгласно чл. 24, ал. 1, изречение 

трето от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 11, ал. 5 от 

Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация. 

1.6. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, съгласно 

чл. 11, ал. 5, изречение второ от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, изборът ще се повтори, като в него ще участват само двамата кандидати, 

които са получили най-много гласове.  



За избран ще се смята кандидатът, който е получил повече от половината от 

гласовете от общия брой на съветниците, т. е. – 7 гласа. 

1.7. Ако и при повторното гласуване нито един от двамата кандидати не бъде 

избран, процедурата по избора, съгласно чл. 11, ал. 5, изречение четвърто от Правилник № 

1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, започва отначало след един час, с цел 

провеждане на консултации между партиите и коалициите в Общинския съвет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вярно с оригинала 

 

при ОбС: .…............................    ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:         (п ) 

         (М. Димитрова)                  (Юлиана Тодорова) 


