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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 326 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 16/29.08.2016 г. 
 

По тринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 от 

Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 

124, ал. 2, във връзка с чл. 11, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 39, 

ал. 1 от Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната 

прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Две могили, 

област Русе и Докладна записка с вх. № 451 от 15.08.2016 г. с 16 

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

„Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И : 
, 

1. Изменя т. 11 от Решение № 74, прието с Протокол № 6/29.01.2016 г., както 

следва: 

„т. 11. Определя второстепенните разпоредители с бюджет за 2016 г., както следва: 

Кметство с. Батишница 

Кметство с. Баниска 

Кметство с. Могилино 

Кметство с. Помен 

Кметство с. Бъзовец 

Кметство с. Чилнов 

Кметство с. Кацелово 

Кметство с. Острица 

Кметство с. Каран Върбовка 

Средно училище „Св.св. Кирил и Методий” гр. Две могили 

Основно училище „Христо Ботев” с. Баниска 

Център за подкрепа и личностно развитие на интересите, способностите, 

компетентностите и изявата в областта на науките, изкуствата и спорта „Д-р Пангелов” 

гр. Две могили 

Детска градина „Св.св. Кирил и Методий” гр. Две могили 

Детска градина „Първи юни” с.  Баниска 

Общинско предприятие”Обществено хранене” 

Защитено жилище за хора с умствена изостаналост с. Могилино 



Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост гр. Две 

могили 

Център за обществена подкрепа 

Професионална гимназия по селско стопанство „К. А. Тимирязев” 

2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 

изпълнение на решението. 

 
 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 
 

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

                    (М. Димитрова)                         (Байчо Георгиев) 


