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Н А Р Е Д Б А 
 

ЗА 

 

ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 13 ЗА 

УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА 

ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ 

МОГИЛИ, ОБЛАСТ РУСЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приета на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 4, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 от Наредбата за 

условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарби и е 

приета с Решение 737 по Протокол 51/05.08.2010г., изм. с Решение 106 по Протокол 

7/30.03.2012г. на Общински съвет – Две могили 

с Решение № …. по Протокол № …../…...2014 г. на Общински съвет – Две могили 



§ 1. В чл. 13, ал. 2 се правят следните допълнения: 

1. В алинея 2, след текста:  

“ Председател: заместник кмет 

 Членове: 1. Старши специалист от отдел  „Образование и спорт”  

2. Началник отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”, град  

Две могили  

3. Директор СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град  Две могили  

4. Директор ОУ „Христо Ботев” село Баниска  

5. Директор ОДК „Д-р Д. Пангелов” град  Две могили  

6. Председател на Постоянната комисия по Образование, култура и културно-

историческо наследство в Общинския съвет”  

се добавя:  

“ 7.  Юрисконсулт  

8. Управител на Център за обществена подкрепа – Две могили” 

 

1. Разпоредбите на § 1 влизат в сила от датата на приемането. 

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 за условията и реда за 

осъществяване на закрила на деца с изявени дарби на територията на Община Две 

могили е приета на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 4, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за 

осъществяване на закрила на децата с изявени дарби и е приета с Решение 737 по 

Протокол 51/05.08.2010г., изм. с Решение 106 по Протокол 7/30.03.2012г. на Общински 

съвет – Две могили с Решение № …. по Протокол № …../…...2014 г. на Общински 

съвет – Две могили и е подпечатана с официалния печат на Председателя на 

Общинският съвет. 

  

 
 

 

 

 


