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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 77 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 6/29.01.2016 г. 
 

По десета 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. № 

14/12.01.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Допълва Приоритет 2. „Развитие на инфраструктурата като фактор за стабилизиране 

на икономическите и социалните процеси в населените места на общината”, цел 2.2. „Развитие 

на водоснабдителната и канализационната инфраструктура на общината”  от Планa за  

развитие на Община Две могили 2014-2020 г., а именно: 

• точка 2.2.6. „Ремонт на водопровод по път RSE 1082 - ул. „Баниски Лом” и път 

TGV 1137 -  ул. „Ропотамо” с. Баниска”; 

• точка 2.2.7. „Ремонт на водопровод по път  TGV 1137 – ул. „Възраждане” с. 

Могилино”. 

2. Общински съвет Две могили дава съгласие Община Две могили да кандидатства по 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., по мярка 7. „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони”, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, 

включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия”. 

3. Удостоверява, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Планa за  

развитие на Община Две могили 2014-2020 г.  

4. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за 

изпълнение на решението на Общинския съвет.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Вярно с оригинала 
 

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

                    (М. Димитрова)                          (Байчо Георгиев) 


