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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 413 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 21/22.12.2016 г. 
 

По единадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 

39, ал. 4 от Закона за общинската собственост, 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. № 617 от 09.12.2016 г. с 14 (четиринадесет) гласа 

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

Р Е Ш И : 
, 

 1. Дава съгласие Община Две могили да участва като партньор по проект 

„Създаване на социално предприятие за зелени услуги в община Две могили” по ПБФП 

BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество” по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси”. 

 2. Дава съгласие Община Две могили да учреди право на ползване на фирмата-

кандидат за срока на изпълнение на проекта и със срок до одобряване на окончателния 

доклад за безвъзмездно ползване две стаи от втория етаж и едно помещение в приземния 

етаж на „Земеделска къща”, находяща се в град Две могили, булевард „България” № 92 и 

гараж, находящ се в град Две могили, булевард „България” № 84, а именно: 

� Стаи за канцелария – 45 м²; 

� Склад за инструменти – 25 м²; 

� Склад за техника - 19 м². 

 3. При успешно изпълнение на проекта „Създаване на социално предприятие за 

комунални дейности в община Две могили” ръководството на общината се ангажира с 

устойчивостта на постигнатите резултати – да се планират бюджетни средства за 

благоустройствени дейности по озеленяване на публичните пространства на населените 

места в общината, което до момента не е правено, и да се възлагат на създаденото по 

проекта социално предприятие, с което ще се решават и социални проблеми с трудовата 

интеграция на рискови групи на местния пазар на труда. 

 4. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за 

изпълнение решението на Общинския съвет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 
 

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

                    (М. Димитрова)                      (Айдън Карамехмедов) 


