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З А П О В Е Д  

 
№ РкД-20-166 

 
Добрич, 04.11.2019 г.  

 

По силата на чл. 23, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, първото заседание на новоизбрания общински съвет се свиква от 

областния управител и се провежда в 14-дневен срок от обявяването на резултатите от 

изборите. 

            Пълномощията на общинския съветник възникват от полагането на клетва – чл. 30, 

ал. 1 от ЗМСМА. 

Пълномощията на кмета на общината и кметовете на кметства възникват от 

полагането на клетва – чл. 38, ал. 4 от ЗМСМА. 

С оглед гореизложеното и на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията 

и във връзка с чл. 23, ал. 1 и 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, 

 
Н А Р Е Ж Д А М: 

 

I. НАСРОЧВАМ първото заседание на новоизбрания общински съвет на община 

Добричка на 8 ноември 2019 година от 13.00 часа в сградата на общинската 

администрация. 

II. ПРЕДИ НАЧАЛОТО на първото заседание, новоизбраните общински 

съветници и кметове полагат клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА. 

III. ОПРЕДЕЛЯМ следния дневен ред на заседанието: 

1. Откриване на заседанието от най-възрастния общински съветник; 

2. Избор на председател на общинския съвет. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на Общинска администрация – 

Добричка, новоизбраните кмет на общината и кметове на кметства, политическите партии 

и коалиции от партии с избрани представители в Добрички Общински съвет, на 

Председателя на Общинска избирателна комисия - Добричка и на гражданите на община 

Добричка чрез общинската администрация, както и на електронната страница на Областна 

администрация Добрич. 
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 Заповедта да се изпрати на Община Добричка и на Добрички Общински съвет. 

 

КРАСИМИР КИРИЛОВ 
Областен управител на област Добрич 
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