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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 822 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 50/17.02.2015 г. 
 

По дванадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, 

ал. 2, т. 6 и т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, чл. 31, ал. 6 от Устава на НСОРБ и Правилника за 

устройството и дейността на Фонд „Общинска солидарност” и Докладна 

записка с вх. № 65 от 16.02.2015 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 

(нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Дава съгласие за участие на Община Две могили във Фонд „Общинска 

солидарност” – целева дейност към НСОРБ. 

2. Определя участието на Община Две могили във Фонда със следните вноски: 

2.1. Встъпителна вноска в размер на 1 000 (хиляда) лева. 

2.2. Годишна вноска за 2015 г. в размер на 300 (триста) лева. 

3. Определя Николай Христов Христов – Кмет на Община Две могили за 

представител на Общината в Общото събрание на Фонда. 

3.1. При невъзможност Кметът на Общината да вземе участие в Общото събрание 

на Фонда, определя Кремена Любенова – зам.-кмет на Община Две могили за 

представител на Общината в Общото събрание на фонда. 

 4. Възлага на Кмета на Община Две могили: 

 4.1. Да внесе определените в т. 2 вноски във Фонда в сроковете, съгласно 

Правилника за устройството и дейността му. 

 4.2. Да подава пред Фонда искания за временно финансово подпомагане при 

възникнала необходимост при условията и реда на Правилника за устройството и 

дейността му. 

 4.3. Да подписва съответните документи, свързани с ползването на временно 

финансово подпомагане по т. 4.2.  

 4.4. Да възстановява ползваните средства за временно финансово подпомагане в 

определените в Правилника срокове. 
 

 

 
 

 

 

Вярно с оригинала 
 

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

                    (М. Иларионова)                                  (Б. Георгиев) 


