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З А П О В Е Д 

№ РД-259 

Пазарджик, 6.11.2019 г. 

 

Във връзка с обявяване на резултатите от произведените избори за общински 

съветници, кметове на община и кметове на кметства и на основание чл. 23, ал. 1, 2 

и 3, във връзка с чл. 30, ал. 1, чл. 38, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията 

 

ЗАПОВЯДВАМ: 

 

Свиквам Първо заседание на Общинския съвет на Община Брацигово 

при дневен ред с единствена точка: Избор на Председател на Общинския съвет. 

Заседанието да се проведе на 15.11.2019 г., от 11,00 часа, в Камерна зала на 

Народно читалище „Васил Петлешков – 1874“ в град Брацигово. 

Преди началото на заседанието новоизбраните общински съветници и кметове 

да положат клетвата по чл. 32, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, като удостоверят полагането на клетвата си с подписване 

на клетвен лист. 

 Настоящата заповед да се връчи на Временно изпълняващия длъжността Кмет 

на Община Брацигово за сведение и създаване на необходимата организация по 

известяване на новоизбраните общински съветници и кметове за часа и мястото на 

полагане на клетвата и провеждане на първото заседание на Общински съвет, както 

и воденето на протокол на заседанието и осигуряване на необходимите материали за 

произвеждане на таен избор на Председател на Общинския съвет по реда и при 

условията на чл. 24, ал. 1 на ЗМСМА.  

Заповедта да се сведе и до знанието на Председателя на ОИК – Брацигово по 

електронна поща и да се разгласи на населението на общината с покана за 

присъствие чрез публикуване на електронните страници на Областна администрация 

и Община Брацигово и окачване на таблата им за съобщения. 
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