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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 
 

№ 695 
 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 50/02.07.2010 г.  
 

По тринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет 

на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

чл. 3, ал. 2, т. 2 Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 4 и ал. 4 

от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие и 

Докладна записка с вх. № 233 от 30.06.2010 г.,   
 

Р Е Ш И : 
 

1. Допълва  Приоритет І „Подобряване на стандарта на живот в 

Община Две могили” от Актуализирания общински план за регионално 

развитие на Община Две могили 2007 – 2013 г., както следва: 

1.1. Мярка „Подобряване на спортната база в СОУ “Св. Св. Кирил и 

Методий”, град Две могили” да се промени на  „Подобряване на спортната 

база в СОУ “Св. Св. Кирил и Методий, включително и чрез прилагане на 

мерки за енергийна ефективност”, а средствата заделени в нея да се промени 

от 120 000 лв на 450 000 лв. 

1.2. Мярка „Ремонт на Детска ясла в град Две могили. Създаване на тип 

семейно жилище” да се раздели в две отделни мерки, а именно: 

1.2.1. Мярка „Ремонт на Детска ясла в град Две могили, включително и 

чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност”, а средствата заделени в 

нея да стане 200 000 лв. 

1.2.2. Мярка „Създаване на тип семейно жилище”, а средствата 

заделени в нея да стане 350 000 лв. 

1.3. Мярка „Ремонт ОУ „Христо Ботев”, село Баниска да бъде 

променена в „Ремонт ОУ „Христо Ботев село Баниска и прилагане на мерки 
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за енергийна ефектиност на сградата”, а средствата заделени в нея да бъде 

променена от 30 000 лв на 260 000 лв. 

1.4. Мярка „Ремонт и реконструкция на ЦДГ Св. Св. Кирил и 

Методий”, град Две могили” да бъде променена на „Ремонт и реконструкция 

на ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили”, включително и чрез 

прилагане на мерки за енергийна ефективност”, а средствата заделени в нея 

да стане 150 000 лв. 

2. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на настоящото решение. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  

 „ За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

Вярно с оригинала 

 

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

         (М. Иларионова)             (Б. Георгиев) 


