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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 662 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 40/20.06.2014 г. 
 

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

21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник 

№ 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка чл. 2 и чл. 

7, ал. 1 от ПМС № 84/6.04.2009 г. (обн. ДВ бр.29/2009 г.), допълнен от ПМС 

№ 263/25.10.2012 г. за изменение на ПМС № 84/2009 г. за приемане на списък 

на средищните училища в Република България, определяне на критерии 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 

(ДВ бр. 29/2009 г.) и Докладна записка с вх. № 233 от 04.06.2014 г. със 17 

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

„Въздържал се” 

Р Е Ш И : 
 

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

предложение до Министерството на образованието и науката за запазване статута на СОУ 

”Св. Св. Кирил и Методий” – град Две могили, област Русе, улица „Кирил и Методий” № 

14 и ОУ ”Христо Ботев” – село Баниска, община Две могили, област Русе, улица „Христо 

Ботев” № 20 в списъка на средищните училища в Република България за учебната 

2014/2015 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 
 

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

                    (М. Иларионова)                  (Хр. Ефтимова) 


