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ЗАПОВЕД 

№ 97 

11.01.2017 г., гр. Две могили 
 

 

 

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 17 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация във връзка с чл. 11 от Закона за администрацията и в изпълнение на 

Решение № 426 по Протокол № 21 от 22.12.2016 г. на Общински съвет гр. Две могили 

относно одобряване на структурата и числеността на общинска администрация Две могили, 

считано от 01.01.2017 г. 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М :  
 

 

1. УТВЪРЖДАВАМ Устройствен правилник на общинска администрация в 

Община Две могили, съгласно одобрената структура и численост на общината с Решение № 

426 по Протокол № 21 от 22.12.2016 г. на Общински съвет гр. Две могили. 

2. Отменям Устройствения правилник на общинска администрация Две могили, 

утвърден със заповед № 614 от 02.08.2012 г. на кмета на общината. 

3. Екземпляр от Устройствения правилник да се предостави на председателя на 

Общинския съвет, на заместник-кметовете на общината, на директорите на дирекции 

“Финанси, местни данъци и такси”, “Административноправно и информационно 

обслужване” и “Регионално развитие”, кметовете и кметските наместници за сведение и 

изпълнение и да се публикува в официалната интернет страница на общината. 

4. Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично. 

 

 

 

 

 

БОЖИДАР БОРИСОВ 

Кмет на Община Две могили 
 
 
Изготвил: 
Мариета Петрова – секретар на Община Две могили 



Заповед №  97 от 11.01.2017 г. и Устройствения правилник на общинска администрация Две 

могили са връчени лично на: 

 
 

1. Айдън Карамехмедов – председател Общински съвет   ____________ 

 
2. Красимира Русинова – заместник-кмет     –––––––––––– 

 

3. Бисер Йончев – заместник-кмет      –––––––––––– 
 

4. Мариета Петрова – секретар      –––––––––––– 
 

5. Марийка Андреева – директор ФМДТ      –––––––––––– 
 

6. Галина Кънчева – директор АПИО      –––––––––––– 
 

7. Айлин Юсеинова – директор РР      –––––––––––– 
 

8. Недко Христов - кмет Батишница      –––––––––––– 
 

9. Георги Малев – кмет Бъзовец       –––––––––––– 
 

10. Ангелина Начева – кмет Баниска      –––––––––––– 
 

11. Михаил Трифонов – кмет Каран Върбовка     –––––––––––– 
 

12. Иван Николаев – кмет Кацелово      –––––––––––– 
 

13. Сетвийе Имамова – кмет с.Помен      –––––––––––– 
 

14. Исмет Османов – кмет Чилнов      –––––––––––– 
 

15. Георги Корчев – кметски наместник с.Пепелина    –––––––––––– 
 

16. Габриела Манджарова – кметски наместник с. Широково   ____________ 
 

17. Йордан Йорденов – кмет Острица      –––––––––––– 
 

18. Петко Николаев – кмет Могилино      –––––––––––– 


