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( 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
   

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 939 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 56/21.08.2015 г. 
 

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

ал. 1, т. 23, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 и чл. 59 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. № 

276 от 12.08.2015 г. с 9 (девет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 3 (три) 

гласа „Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Подкрепя предложението на кмета на Община Две могили за кандидатстване по 
проект в партньорство с Фондация „Разпространение на знание и социални дейности – 
Авицена” със седалище и адрес на управление: град Смолян, булевард „България” № 31, офис 
№ 2, с ЕИК 176026792, представлявано от Йорданка Анастасова Андреева – Управител по 
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.002 
«АКТИВНИ» към ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 г. – 2020 г. 

2. Възлага на кмета на общината да се изготвят и внесат необходимите документи по 
изискванията на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 г. – 2020 г., по процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.002 «АКТИВНИ». 

3. Упълномощава кмета на общината да подпише споразумение за общинско 
сътрудничество с партньора Фондация „Разпространение на знание и социални дейности – 
Авицена” със седалище и адрес на управление: град Смолян, булевард „България” № 31, офис 
№ 2, с ЕИК 176026792, представлявано от Йорданка Анастасова Андреева – Управител с оглед 
кандидатстването по проекта в качеството си на кандидат. 

4. 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)                         (Айдън Карамехмедов) 


