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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 380 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 20/28.05.2021 г. 
 

По осемнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 от Правилник № 1 

за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с чл. 56, ал. 1 и 

ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 57, ал. 2, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните 

финанси, чл. 39, ал. 1 от Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Две 

могили, област Русе и чл. 46, ал. 2 от Постановление № 408 от 23.12.2020 г. за 

изпълнението на държавния бюджет на Република България и Докладна записка 

с вх. № 148 от 27.05.2021 г. след проведено поименно гласуване с 11 

(единадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 1 (един) глас „Въздържал 

се”, 
 

Р Е Ш И: 
 

 1. Остава без промяна „Текущ ремонт на Кметство в с. Кацелово, Акт № 3705 от 

04.05.2015 г. за публична общинска собственост” на стойност 60 000 лв. 

 2. Увеличава се стойността на „Текущ ремонт на ул."Камчия" в гр.Две могили – 1185 

кв.м.” от 30 000 лв. на 49 629 лв. 

 3. Намалява се стойността на „Текущ ремонт на ул. Кирил и Методий, гр. Две могили 

/участък от ул.Цар Освободител до бул.България/- 170 кв.м.” от 7 544 лв. на 7 120 лв. 

 4. Намалява се стойността на „Текущ ремонт на ул. Пловдив, гр. Две могили/ участък от 

ул.Кирил и Методий до бул.България/ - 23 кв.м.” от 1 021 лв. на 963 лв. 



 5. Намалява се стойността на „Текущ ремонт на ул. Цар Освободител, гр.Две могили 

/участък от ул.Баба Тонка до ул.Кирил и Методий/ - 74 кв.м.” от 3 284 лв. на 3 099 лв. 

 6. Намалява се стойността на „Текущ ремонт на ул. Дружба, гр. Две могили /участък от 

бул. България до ул.Елба/-110 кв.м.” от 4 881 лв. на 4 607 лв. 

 7. Отпада „Текущ ремонт на ул. Тетевен, гр. Две могили /участък от ул.Ю. Гагарин до 

ул.Оборище/ - 311 кв.м.” на стойност 13 801 лв. 

 8. Отпада „Текущ ремонт на ул. Оборище, гр. Две могили /участък от ул.Тетевен до 

ул.Васил Левски/ - 10 кв.м.” на стойност 444 лв. 

 9. Отпада „Текущ ремонт на ул. Васил Левски, гр. Две могили /участък от ул.Орлова 

чука до ул.Ропотамо/ - 34 кв.м.” на стойност 1 509 лв. 

 10. Намалява се стойността на „Текущ ремонт на ул. Ропотамо, гр. Две могили /участък 

от ул.Васил Левски до ул.Ю. Гагарин/-30 кв.м.” от 1 331 лв. на 1 257 лв. 

 11. Отпада „Текущ ремонт на ул. Юрий Гагарин, гр. Две могили /участък от ул.Орлова 

чука до ул.Алеко Константинов/ - 40 кв.м..” на стойност 1 775 лв. 

 12. Намалява се стойността на „Текущ ремонт на ул. Преслав, с. Чилнов - 380 кв.м.” от 

17 000 лв. на 15 915 лв. 

 13. Общинският съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 

необходимите действия за актуализиране плана на текущите ремонти към 31.05.2021 г. 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 
 

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

         (М. Димитрова)                         (Юлиана Тодорова) 


