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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 926 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 55/31.07.2015 г. 
 

По осма  точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 23, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 

1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 

246 от 21.07.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Дава съгласие Община Две могили да кандидатства с проект Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по процедура BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ“ 

по приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, 

инвестиционен приоритет № 2 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в 

частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, 

включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от 

маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта”, 

специфична цел1: Увеличаване броя на икономически неактивните младежи извън 

образование и обучение на възраст до 29 г. вкл., които са получили предложение за обучение, 

работа, стаж или обучение по време на работа (чиракуване), или са насочени към 

продължаване на образованието; и Инвестиционен приоритет 3 „Устойчиво интегриране на 

пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, 

образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално 

изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на 

гаранция за младежта”, специфична цел1: Увеличаване броя на икономически неактивните 

младежи извън образование и обучение на възраст до 29 г. вкл., които са получили 

предложение за обучение, работа, стаж или обучение по време на работа (чиракуване), или са 

насочени към продължаване на образованието;. 

 2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 

за изпълнение решението на Общинския съвет. 

 
 

 
 

 

 
 

 

Вярно с оригинала 
 

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

                    (М. Димитрова)                         (Байчо Георгиев) 


