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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 93 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 09/07.03.2008г.   

 

По седма точка от дневния ред, Общинският съвет 

 

Р Е Ш И : 
 

1. На основание чл. 15, ал. 3 от Закона за общинския дълг (обнародван 

в ДВ. бр. 34 от 19.04.2005 г., в сила от 01.06.2005 г., изм. ДВ. бр. 105 от 

29.12.2005 г., изм. ДВ. бр. 30 от 11.04.2006 г., изм. ДВ. бр. 37 от 05.05.2006 г., 

изм. ДВ. бр. 80 от 05.10.2007 г.), във връзка с чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 3 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1, 

чл. 99 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

ПРИЕМА НА ВТОРО ЧЕТЕНЕ, считано от 10.03.2008 г. Наредба № 4 за 

условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, 

финансирани чрез дългосрочен общински дълг в община Две могили, област 

Русе. 

 2. На основание чл. 10, ал. 1 от Закона за нормативните актове, във 

връзка с чл. 21, ал. 2, връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 4, ал. 1 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация,  ОТМЕНЯ АЛИНЕЯ 11 

ОТ ЧЛЕН 49 на Наредба № 6 за условията и реда на съставяне, изпълнение и 

отчитане на общинския бюджет, приет с Решение № 265 по Протокол № 32 

от 22.12.2005 г., считано от 10.03.2008 г.  
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 

Вярна с оригинала 

при ОбС: ......................   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:      /п / 

           (Н. Начева)             (Б. Георгиев) 
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