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 ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 
 7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

тел./факс 08141/ 28 44, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 474 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 37/06.08.2009 г. 
 

По първа точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 

2, т. 24 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 7, ал. 1 във връзка с чл. 

2 от ПМС № 84 от 6 април 2009 г. за приемане на списък на 

средищните училища в Република България, определяне на 

критериите за включване в списъка на средищните училища и 

приемане на финансови правила за разходване на средствата за 

допълнително финансиране за осигуряване обучението на 

пътуващите ученици от средищните училища (обн. ДВ. бр. 29 от 

17 април 2009 г., изм. ДВ. бр. 51 от 7 юли 2009 г.) във връзка с чл. 5, 

ал. 1 от ПМС № 212 от 2 септември 2008 година за приемане на 

критерии за определяне на защитените училища в Република 

България и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране 

(обн. ДВ. бр. 80 от 12 септември 2008 г., в сила от 12 септември 

2008 г., изм. ДВ. бр. 13 от 17 февруари 2009 г.) 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Дава съгласие Кмета на Община Две могили да направи мотивирано 

предложение до Министерството на образованието, младежта и науката за 

включване на Основно училище “Христо Ботев” село Баниска, улица 

“Христо Ботев” № 20, община Две могили, област Русе в списъка на 

средищните училища в Република България. 
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2. Дава съгласие Кмета на Община Две могили да направи мотивирано 

предложение до Министерството на образованието, младежта и науката за 

включване на Основно училище “Христо Ботев” село Баниска, улица 

“Христо Ботев” № 20, община Две могили, област Русе в списъка на 

защитените училища в Република България. 

 3. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението. 
 

 

 Гласували 12 (дванадесет) съветника  

 „За”   - 11 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 1 гласа 

 

 

Вярно с оригинала 

 

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

         (М. Иларионова)             (Б. Георгиев) 


