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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1056 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 53/26.07.2019 г. 
 

По деветнадесета 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, чл. 3, ал. 2, т. 24 Правилник № 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 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредба № 1 от 03.02.2011 

г. за съдебните заседатели, писмо с изх. № 1405/31.05.2019 година от 

Административния ръководител – председател на Апелативен съд – Велико 

Търново, наше Решение № 1026 по Протокол № 52/28.06.2019 г. и Докладна 

записка с вх. № 248 от 17.07.2019 г. след проведено явно гласуване с 16 

(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против”, 0 (нула) гласа „Въздържал 

се” и 1 (един) „Негласувал” – Светлозар Милчев Донев, 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Предлага на Общото събрание на съдиите от Апелативен съд – Велико Търново да 

обсъдят кандидатурите за съдебен заседател за Окръжен съд – Русе от района на Общински 

съвет – Две могили, посочени в Приложение № 1 към Решението. 

2. В седемдневен срок от 26.07.2019 г., настоящото Решение да се изпрати на Кмета на 

Община Две могили и Областния управител на Област Русе. 

3. В срок до 10.08.2019 г. Председателят на Общинския съвет да изпрати препис от 

настоящото решение до Административния ръководител – председател на Апелативен съд – 

Велико Търново заедно с изискуемите документи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вярно с оригинала 

 

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

         (М. Димитрова)                         (Ст. Димитров) 


