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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 13 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 2/29.11.2019 г. 
 

По девета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 

21, ал. 1, т. 2 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 18 от Правилник 

№ 1 за организацията и дейността на Общински съвет и неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с § 2, ал. 1 

от Заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с § 153 

от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс и Докладна 

записка с вх. № 353 от 15.11.2019 г. след проведено явно гласуване със 7 

(седем) гласа „За”, 2 (два) гласа „Против” и 3 (три) гласа „Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И: 
 

1. ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Решение № 426, взето на заседание на Общински съвет 

Две могили по Протокол № 21 от 22.12.2016 г., относно приемане структурата и 

числеността на общинска администрация Две могили и дейностите към нея, изм. с 

решение № 556 по Протокол №27 от 23.06.2017 г., изм. с Решение № 679 по Протокол № 

33 от 22.12.2017 г., изм. с Решение № 879 по Протокол № 44 от 30.11.2018 г., считано от 

28.10.2019 г., както следва: 

1.1. ОДОБРЯВА броя на кметовете на кметства и кметските наместници по точка 

1.3. и точка 1.4., както следва: 

„1.3. Кметове на кметства        6 броя.” 

„1.4. Кметски наместници        5 броя.” 

1.2. ОДОБРЯВА следните промени в общинска администрация: 

1.2.1. Изменя т. 1.11. Дирекция „Регионално развитие”    14 щ. 

бр. 

1.2.2. Изменя т. 1.11.3. Експерт и специалист „Социални дейности и 

здравеопазване”          3 щ. бр. 

1.2.3. Изменя т. 1.13. Специалисти кметства     9 щ. бр. 

2. Възлага на кмета на общината да организира изпълнението на решението и да 

утвърди длъжностно разписание. 

 

 

 

 
Вярно с оригинала 

 

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

         (М. Димитрова)                  (Юлиана Тодорова) 


