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ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 
 7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

тел./факс 08141/ 28 44, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 522 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 41/16.10.2009 г. 
 

По шеста точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 

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

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, във връзка с чл. 68 от Закона за съдебната власт, 

чл. 5,  от Наредба № 2 от 08.01.2008 г. за съдебните заседатели, 

писмо с изх. № 823/26.09.2009 г. на Председател на Апелативен съд 

град Велико Търново и Докладна записка с вх. № 453 от 07.10.2009 

г., 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Дава съгласие Комисията по „Проблемите на гражданското 

общество, предотвратяването и разкриването конфликти на интереси и 

вероизповеданията” да изготви и предложи кандидати за избирането им за 

съдебни заседатели. 

2. Предлага на Общото събрание на съдиите от Апелативен съд град 

Велико Търново да обсъдят кандидатурите за съдебни заседатели за Окръжен 

съд град Русе от района на Общински съвет Две могили, посочени в 

Приложение № 1 към Решението. 

3. В седемдневен срок от 16.10.2009 г., настоящото Решение да се 

изпрати на Кмета на Община Две могили и Областния управител на Област 

Русе. 

4. В срок до 10.11.2009 г. Председателя на Общинския съвет да изпрати 

препис от настоящото решение до Апелативен съд град Велико Търново 

заедно с изискуемите документи по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 от 08.01.2008 

г. за съдебните заседатели, обн. ДВ бр. 6 от 18.01.2008 г.  
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Гласували 12 (дванадесет) съветника  

 „За”   - 12 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 Негласувал - 1 (Красимир Кунев) 
 

Вярно с оригинала 

 

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

         (М. Иларионова)             (Б. Георгиев) 
 

 


