
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
7150 Две могили, бул. “България” № 84, тел.  08141/ 28 44, e-mail:obc_dvemogili@abv.bg  

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 204 
 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 18/24.08.2008 г. 
 

По първа точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 3 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация,  

чл. 3, ал. 2, т. 10 и чл. 4, ал. 1 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, 
 

Р Е Ш И : 
 

 1. Одобрява участието на Община Две могили  в създаване на 

публично-частно партньорство за подаване на Заявление за подпомагане по 

под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена 

активност за териториите на потенциални МИГ в селските райони” от 

Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.) за създаване на 

местна инициативна група на  територия на община Две могили. 

 2. Въз основа на Протокол № 1, 2, 3, 4 от съвместни срещи, състояли  се 

на 29.07.2008 год. и 18.08.2008 год., приемат като партньори за подписване 

на партньорската декларация и подаване на Заявлението следните 

организации: 

 2.1. Община Иваново, със седалище и адрес на управление: село      

Иваново, област Русе, улица „Олимпийска” № 75, с  БУЛСТАТ 000530536, 

представлявана от Данка Йорданова Матеева – Кмет на Общината – 

представител на местната власт в община Иваново – Протокол № 1. 

 2.2. „Великови – ООД” със седалище на управление: град Две       

могили, област Русе, улица „Професор Асен Златаров” № 3, ЕИК: 117605909,  

с код по БУЛСТАТ на клон 1548, представлявано от Драгомир Георгиев 

Йорданов – управител – представител на стопанския сектор – Протокол № 2. 

 2.3. Сдружение с нестопанска дейност „Русенски лом –Дунав”: със 

седалище и адрес на управление: село Иваново, област Русе, ул. 

„Олимпийска” № 75, ЕИК: 117113772, с код по БУЛСТАТ на клон 9133, 

представлявано от Иванка Йорданова Шахънова – председател на 

mailto:e-mail@&dve


Сдружението село Пиргово, област Русе, улица „Ангел Кънчев” № 4 – 

представител на нестопанския сектор – Протокол № 3.    

 3. Водещата организация по проекта, която в качеството си на 

КАНДИДАТ, да подаде документи и да подпише договор за безвъзмездна 

финансова помощ по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане 

на обществена активност за териториите на потенциални МИГ” от 

Програмата за развитие на селските райони да бъде Община Две могили, 

област Русе, със седалище и адрес на управление: град Две могили, област 

Русе, булевард „България” № 84, с БУЛСТАТ 000530529 – представлявана от 

Драгомир Дамянов Драганов – Кмет на Община Две могили, област Русе, 

представител на местната власт – Протокол № 4. 

 4. Определя за свой представител по изпълнение на проекта и 

подписване на патньорската декларация: Драгомир Дамянов Драганов- кмет 

на Община Две могили. 

 5. Община Две могили  се ангажира да оказва съдействие и участва 

чрез своя представител и други лица в подготовката на Заявлението за 

кандидатстване по под-мярка 431-2, ос 4 ЛИДЕР от ПРСР.  

 6. Във връзка с успешното изпълнение на проекта, община Две могили 

осигурява: помещение за офис на проекта,необходимото офис оборудване  и 

компютърна техника ,както и финансови средства за първоначално 

фиансиране на проекта. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 

 

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

           (М. Иларионова)             (Б. Георгиев) 


