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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 688 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 33/22.12.2017 г. 
 

По двадесет и втора 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 чл. 89 от Закона 

държавния бюджет на Република България за 2017 г. и Докладна записка с 

вх. № 505 от 15.12.2017 г. след проведено поименно гласуване със 17 

(седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И : 
  

1. Изменя Решение № 604, взето на заседание на Общински съвет Две могили по 

Протокол № 29 от 25.08.2017 г. относно извършване на корекции за трансформиране на 

част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 от ЗДБРБ за 2017 г. в целеви 

трансфер за финансиране на разходите за неотложени текущи ремонти на  общинска 

пътна мрежа и  

улична мрежа на основание чл. 89 от ЗДБРБ за 2017 г., както следва: 

1.1. Таблицата в точка 1.2. се изменя така: 

ул. "Юрий Гагарин" гр. Две могили 1 030 

ул. "Оборище" гр. Две могили 2 927 

ул. "Васил Левски" гр. Две могили 1 622 

ул. "Марин Дринов" гр. Две могили 1 834 

ул. "Филип Тотю" гр. Две могили 4 197 

ул. "Пловдив" гр. Две могили 670 

ул. "Кирил и Методий" гр. Две могили 917 

ул. "Христо Ботев" гр. Две могили 6 983 

ул. "Баба Тонка" гр. Две могили 2 469 

ул. "Митко Палаузов" с. Острица 4 881 

Текущ ремонт на път RSE 1005 /жп спирка Батишница-

Бъзовец/ 
6 862 



ул. Камчия и ул. Елба гр. Две могили 
1 164 

ул. Безименна и вход СУ гр. Две могили 
1 234 

ул. Черно море гр. Две могили 
176 

ОБЩО: 
36 966 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 
 

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

                    (М. Димитрова)                       (Хр. Ефтимова) 


