ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ• ОБЛАСТ РУСЕ
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg

VІI – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg
(

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
№ 311
взето на заседание на Общински съвет – Две могили
с Протокол № 15/17.08.2016 г.
По пета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл.
21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник
№ 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с
вх. № 449 от 12.08.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”,

РЕШИ:
,

1. Изменя точка 1 от Решение № 241 взето на заседание на Общински съвет Две
могили по Протокол № 11 от 27.05.2016 г., изм. с Решение № 256 по Протокол № 12 от
24.06.2016 г., където наименованието на проекта „Преустройство, реконструкция,
оборудване, обзавеждане и промяна предназначението на съществуваща сграда /детско
заведение/ в Комплекс за социални услуги – ЦНСТВХУИ, ЦОП и ДЦДВХУ в УПИ I –
733, кв. 47, гр. Две могили” се заменя с „Преустройство, реконструкция, оборудване,
обзавеждане и промяна предназначението на съществуваща сграда /детско заведение/ в
Комплекс за социални услуги – ДЦДУ и ЦОП в УПИ I – 733, кв. 47, гр. Две могили”.
2. Допълва нова точка 3 от Решение № 241 взето на заседание на Общински съвет
Две могили по Протокол № 11 от 27.05.2016 г. със следния текст „3. Общински съвет Две
могили дава съгласие за разкриване на нова услуга „Дневен център за деца с увреждания”
(ДЦДУ)”. Досегашна точка 3 става точка 4.
3. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за
изпълнение на решението на Общинския съвет.

Вярно с оригинала
при ОбС: .…............................
(М. Димитрова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: (п )
(Байчо Георгиев)

