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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е
№ 809

взето на заседание на Общински съвет– Две могили
с Протокол № 56/27.12.2010 г.  

По осма точка от дневния ред, Общинският съвет на 
основаниечл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, 
т. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, във връзка чл. 24, т. 3 от Закона за общинския 
бюджет, т. 20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. на Дирекция „Държавно 
съкровище” на Министерството на финансите и Докладна 
записка № 436 от 07.12.2010 г.,

Р Е Ш И :
1. Дава съгласието си да се прехвърлят периодично средства от 

бюджета на Общината, както следва:
1.1. В извънбюджетна сметка BG22BUIB71143229000101 при СИБАНК 

Русе за Междуинституционално рамково споразумение от 04.11.2010 г. с 
Агенция за социално подпомагане за успешно реализиране  на Проект:
”Подкрепа за достоен живот”, оперативна програма “Развитие на човешките 
ресурси” 2007-2013 г., бюджетна линия № BG05PO001-5.2.09 “Алтернативи” 
в размер до 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева от м. декември 2010 г. до м. 
май 2012 г.

1.2. В извънбюджетна сметка BG22BUIB71143229000101 при СИБАНК 
Русе за договор № ESF-1103-07-01-D0001 от 27.08.2010 г. и договор № ESF-
1103-07-01-D0002 от 27.08.2010 г. с Дирекция “Бюро по труда” град Бяла по 
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, бюджетна линия №
BG051РО001-1.1.03 “Развитие” в изпълнение на Проект “Нов избор-развитие 
и реализация” в размер до 147 000 (сто четирдесет и седем) лева от м.
декември 2010 г.  до м. декември 2011 г.



1.3. В извънбюджетна сметка BG92BUIB71143229000102 при СИБАНК 
Русе за договор № 184 от 20.09.2010 г. с Кооперация “Районен кооперативен 
съюз” град Русе за доставка  на плодове и зеленчуци в учебните заведения в 
изпълнение на схема “Училищен плод” към Разплащателна агенция, фонд 
“Земеделие” в размер до 7 925.35 (седем хиляди деветстотин двадесет и пет 
лева и тридесет и пет стотинки), от м. декември 2010 г. до м. май 2011 г.

4. След одобрение на разходите от Управляващите органи на 
съответния проект, тези средства ще бъдат възстановени периодично във вид 
на финансова помощ. 

5. Упълномощава Кмета на Община Две могили, да предприеме 
необходимите действия за изпълнение решението на Общинския съвет.

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)


