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ЗАПОВЕД 

№ 614 

02.08.2012г., 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 Решение № 220 

по Протокол № 13 от 27.07.2012г. на Общински съвет гр. Две могили 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ 
 

 

1. Устройствен правилник на общинска администрация в Община Две могили, 

съгласно приетата структура на общината с Решение № 220 по Протокол № 13 от 

27.07.2012г. на Общински съвет гр. Две могили. 

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

Общинския съвет, на директорите на дирекции “Финансово-стопанска дейност и управление 

на собствеността”, “Административноправно и информационно обслужване” и “Регионално 

развитие, управление на европейски проекти и устройство на територията”, кметовете и 

кметските наместници за сведение и изпълнение. 

3. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на госпожа Мариета Петрова - 

секретар на Общината. 

 

 

 

 

 

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ 
Кмет на Община Две могили 
 
 
 
Изготвил: 
Мариета Петрова – Секретар на Община Две могили 



Заповед № 614 от 02.08.2012г. и Устройствения правилник на общинска администрация Две 

могили са връчени лично на: 

 
 

1. Христина Ефтимова – председател Общински съвет   ____________ 

 
2. Кремена Любенова – заместник-кмет     –––––––––––– 

 

3. Димитър Димитров – заместник-кмет     –––––––––––– 
 

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

5. Марийка Андреева – директор ФСДУС     –––––––––––– 
 

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

7. Айлин Юсеинова – директор РРУЕПУТ     –––––––––––– 
 

8. Бисер Йончев - кмет с.Батишница      –––––––––––– 
 

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

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

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

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

13. Вели Велиев – кмет с.Помен       –––––––––––– 
 

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

15. Радко Радков – кметски наместник с.Широково и с.Пепелина  –––––––––––– 
 

16. Лена Добрева – кметски наместник с.Острица    –––––––––––– 
 

17. Юлия Николова – кметски наместник с.Могилино    –––––––––––– 


