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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 
 

№ 571 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 44/18.12.2009 г. 
 

По девета 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 Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, във връзка с Проект № 00071115 - Програма 

“Българските библиотеки – място за достъп до информация и 

комуникация за всеки” и Докладна записка с вх. № 566 от 

08.12.2009 г., 

 

Р Е Ш И : 
 

1. Дава съгласието си Община Две могили да участва като партньор на 

местно ниво в Проект № 00071115 – Програма “Българските библиотеки – 

място за достъп до информация и комуникация за всеки“. 

 2. Одобрява текста на Споразумението за сътрудничество по 

програмата, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото 

решение. 

3. В изпълнение на т. 1 и т. 2 от настоящото решение, упълномощава 

Кмета на Общината да подпише от името на Общината съответните 

споразумения за сътрудничество (Приложение № 1) между Община Две 

могили, Министерството на културата, Програмата на ООН за развитие и 

следните библиотеки при НЧ „Св. св. Кирил и Методий” – град Две могили и 

НЧ „Светлина” – село Чилнов. 

4. Задължава Кмета на Общината да информира периодично 

Общинския съвет за изпълнението на програмата на местно ниво. 
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5. Възлага контрола по изпълнение на настоящото решение на 

Постоянната комисия по „Образование, култура и културно-историческо 

наследство” към Общински съвет – Две могили. 
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника.  

 „ За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 
 

Вярно с оригинала 

 

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

         (М. Иларионова)             (Б. Георгиев) 


