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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 764 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 53/27.09.2010 г.   
 

По шестнадесета 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 от 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 регионално развитие и 
Докладна записка № 338 от 17.09.2010 г.,  

 

Р Е Ш И : 
 

1. Допълва приоритет 1 „Подобряване на стандарта на живот в Община 

Две могили” от Актуализирания бщински план за регионално развитие на 

Община две могили 2007-2013 г. както следва: 

1.1. Мярка „Ремонт на ІV-то класната пътна мрежа-Шроково,Чилнов 

разклона  Баниска” да се промени на Мярка „Ремонт на ІV-то класната пътна 

мрежа-Шроково,Чилнов, разклона  Баниска и ремонт на водопровод по път 

RSE 1082 - ул. Георги Димитров с. Чилнов” – средства 3 000 000 евро, които 

са от фондове на ЕС. 

1.2. Мярка „Ремонт на ІV-то класна пътна мрежа Разклона –Бъзовец, 

Баниска посока Батишница” да се промени на „Ремонт на ІV-то класна пътна 

мрежа Разклона –Бъзовец Баниска посока Батишница и ремонт на 

водопровод по път RSE 1005 – ул. ”Георги Димитров” с. Бъзовец” – средства 

3 000 000 евро, които са от фондове на ЕС. 

1. 3. Допълва нова мярка:  

1.3.1. „Ремонт на Гробищен парк гр. Две могили” – средства 390 000 

лева, които са от фондове на ЕС. 

1.3.2. “Подобряване на културната инфраструктура в община Две 

могили  и създаване на условия за по добри  културни услуги в Читалище 
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"Св.Св Кирил и Методий" гр. Две могили” – средства 400 00 лева, които са от 

фондове на ЕС. 

1.3.3. „Изграждане на тематичен ваканционен младежки парк за спорт и 

отдих в Община Две могили” – средства 2 000 000 евро, които са от фондове 

на ЕС. 

2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението на Общинския съвет. 
  

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) 


