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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 171 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 9/23.05.2012 г. 
 

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

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

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1  и чл. 4, ал. 1 

от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

във връзка с чл. 18 от Закона за общинските бюджети, чл. 67, ал. 3 от 

Постановление на Министерския съвет № 367 от 29.12.2011 г., Наредба № 

6 за условията и реда на съставяне, изпълнение и отчитане на общинския 

бюджет и Докладна записка с вх. № 225 от 14.05.2012 г., 
  

Р Е Ш И : 
 

1. Изменя Приложение 7.1. „Списък на педагогическите специалисти в общината, 

които имат право на заплащане на част от транспортните разходи за 2012 г.” към т. 8 от 

Решение № 93, взето на заседание на Общински съвет с Протокол № 6/15.02.2012 г., както 

следва:  

1.1. В ред 2, колона 2, „Христина Димитрова Михайлова-Радулова” се заменя с 

„Анелия Тодорова Костова”. 

1.2. В ред 5, колона 2, „Ивелина Великова Димитрова” се заменя с „Росица 

Великова Иванова”. 

1.3. Ред 20 се заличава. 

2. Изменя Приложение 7.2. „ Списък на специалисти в общината, които имат право 

на заплащане на част от транспортните разходи за 2012 г.” към т. 8 от Решение № 93, 

взето на заседание на Общински съвет с Протокол 6/15.02.2012 г., както следва: 

2.1. в ред 2, колона 2, „Антоанета Димова Енева” се заменя с „ Нора Георгиева 

Колева”. 

2.2. добавя нов ред 8 
 

№ 

по 

ред 

Име на 

пътуващия 

% Месторабота Длъжност Маршрут 

8. Хюлия Илмиева 

Севдалиева 

85 Община Две могили Гл. специалист 

ЕТИМ 

Батишница-Две 

могили-Батишница 

 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 



 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

Вярно с оригинала 

 

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

                    (М. Иларионова)                  (Хр. Ефтимова) 


