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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1054 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 53/26.07.2019 г. 
 

По седемнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, чл. 2, т. 2, чл. 3, ал. 2 и чл. 8, ал. 1, т. 1 и т. 4 от 

Наредба № РД-02-20-10 от 5.07.2012 г. за условията за изграждане или 

монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други 

средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях 

във връзка с § 7, ал. 1, т. 4 от Преходните и Заключителни разпоредби на 

ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от ЗОС и Докладна записка с вх. № 245 от 16.07.2019 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. Дава съгласие за изграждане на изкуствена неравност по ул. „Дунав“ по посока на 

движението от гр. Две могили към с. Бъзовец при № 2 – в началото на селото преди входа на 

ППК „Успех“ в с. Батишница, като разходите за проектиране и изграждане (СМР) да са за 

сметка на ППК „Успех“ с. Батишница. 

2. Възлага на кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия за 

изпълнение решението на Общинския съвет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вярно с оригинала 

 

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

         (М. Димитрова)                         (Ст. Димитров) 


