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ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 
 7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

тел./факс 08141/ 28 44, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 534 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 42/29.10.2009 г. 
 

По втора точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основание чл. 21,  ал. 1,  т. 6 и т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 1, 

т. 1 и т. 2 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинска администрация, във връзка с Докладна записка с вх. № 

489 от 28.10.2009 г.,  
 

Р Е Ш И : 
 

1. Дава съгласие за отпускане на сумата от 165 792 (сто шестдесет и пет 

хиляди седемстотин деветдесет и два лева), представляваща 62.40 % от 

общата стойност на проекта, който е в размер на 265 692 (двеста шестдесет и 

пет хиляди шестотин деветдесет и два лева) за изваждане на ненужни врати и 

просичане на отвори за нови врати където е необходимо, разбиване на 

тухлена зидария и изграждане на нова, поставяне на окачени тавани, направа 

на настилка с балатум и фаянсова облицовка на стени, смяна на PVC дограма 

и топлоизолация на стени; монтаж на полипропиленови тръби, топлинна 

изолация, дезинфекция на водопровода, демонтаж на съществуващи вани, 

душове, клозетни седала, умивални и други, изпробване на вертикална 

канализация, доставка и монтаж на моноблок; доставка и монтаж на ел. 

инсталация по проект „Дом за възрастни хора с деменция” – село Могилино 

по проект „Красива България”. 

2. Средствата да бъдат предвидени в Бюджета на Община Две могили 

за 2010 г. 

 3. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението и да осъществи контрол върху 

разходването на средствата. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  

 „ За”   - 16 гласа 

mailto:e-mail@&dve


 

 2 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Вярно с оригинала 

 

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

         (М. Иларионова)             (Б. Георгиев) 


