
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 156 
 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 14/20.06.2008 г. 
 

 По шестнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, 

на основание чл. 59 от Наредба № 8 за синволиката, за именуване 

и преименуване на улици, обекти с общинско значение и за 

паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на 

община Две могили, област Русе, приета с Решение № 94 по 

Протокол № 9/07.03.2008 г. във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 27, 

ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  и чл. 3, ал. 2, т. 16 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  
 

Р Е Ш И : 
 

 1.  Избира Временна комисия в състав: 

Председател: Никола Иванов Николов – общински съветник. 

 Членове: 1. Ваня Тодорова Иванова – преподавател в СОУ 

„Кирил и Методий” – Две могили. 

   2. Маргарита Георгиева Каменова – директор на ОДК 

„Д-р Димитър Пангелов” – Две могили. 

   3. Първолета Тодорова Дончева – преподавотел в ПГСС 

„К. А. Тимирязев” – Две могили. 

   4. Антония Иванова Бодурова – преподавател в СОУ 

„Кирил и Методий” – Две могили. 

2. Задължава комисията в срок до 31.12.2008 г. да подготви условията, 

да организира и проведе конкурс за избор на песен на община Две могили, 

след което състави класиране на най-добрите предложения. 

3. На победителят в конкурса да бъде връчена парична награда в 

размер на 300 лева. Могат да бъдат връчени и до две поощрителни награди, 

всяка от който по 100 лева. 

4. На членовете на Временната комисия, които не са общински 

съветници да им бъде изпратено възнаграждение, съобразено с разпоредбата 

mailto:e-mail@&dve


на чл. 133, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация. 

 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 

 

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

           (Н. Начева)              (Б. Георгиев) 


