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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 764 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 37/27.04.2018 г. 
 

По пета 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 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 предлагам и Докладна записка 

с вх. № 119 от 16.04.2018 г. след проведено поименно гласуване с 16 

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

„Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И : 
  

1. Променя бюджета на община Две могили към 01.05.2018 г. в разходната част по 

мероприятия и параграфи, съгласно Приложение 1.. 

2. Приема актуализирания план за капиталовите разходи, финансирани с целева 

субсидия от Републиканския бюджет и от собствени средства на община Две могили за 

2018 г., съгласно Приложение 2. 

 3. Изменя в приложение 6, т. 7 от Решение № 701 прието с протокол № 

34/26.01.2018 г., както следва: 

№ Име на 

пътуващия 

% Месторабота Длъжност Маршрут 

7. Снежана Христова 

Иванова 

85 Кметстко 

наместничество с. 

Каран Върбовка 

Ст.специалист  Две могили-

Каран 

Върбовка-Две 

могили 

4. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 

действия за актуализиране плана на капиталовите разходи към 01.05.2018 г.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 
 

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

                    (М. Димитрова)                       (Хр. Ефтимова) 


