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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 367 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 20/28.05.2021 г. 
 

По пета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание спазвайки 

срока по чл. 84, ал. 4 от Закона за публичните финанси, предлагам на Общински 

съвет гр. Две могили на основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6 и във връзка с 

чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за 

публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2021 г., ПМС № 408/2020 г. и Наредба № 6 за 

условията и реда за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

местните дейности за следващите три години и за съставяне и приемане, 

изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Две могили и 

Докладна записка с вх. № 128 от 17.05.2021 г. след проведено поименно 

гласуване с 11 (единадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 2 (два) гласа 

„Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Допълва Решение № 323 прието с протокол № 17/26.02.2021 г., както следва: 

1.1. В т. 12 се създава нов ред 

Общинско предприятие „Чистота“ 

1.2. Създава нова точка 9 а, със следния текст: 

„Утвърждава бюджета и числеността на персонала на Общинското предприятие 

„Чистота“ за 2021 г. съгласно приложение 15. 

2. Настоящото решение влиза в сила от 01.06.2021 г. 

3. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 

изпълнение на решението. 

 

 

 

Вярно с оригинала 
 

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

         (М. Димитрова)                         (Юлиана Тодорова) 


