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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 791 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 38/25.05.2018 г. 
 

По тринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на 

основание чл. 21, ал.1, т.23 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. № 157 от 18.05.2018 г. след проведено явно гласуване с 15 (петнадесет) 

гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И : 
  

1. Дава съгласие Община Две могили да подготви и подаде проектно предложение 

по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано 

проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКА 

ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ 

ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ” – КОМПОНЕНТ 1 по Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси 2014-2020” и Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж 2014-2020”. 

2. Дава съгласие Община Две могили да сключи партньорско споразумение по 

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано 

проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКА 

ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ 

ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ” – КОМПОНЕНТ 1 по Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси 2014-2020” и Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж 2014-2020”, със следните партньори: 

2.1. Сдружение „Карпе Дием” – град София – за дейностите по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”. 

2.2. Сдружение „Инициативи обединена Европа” – за дейностите по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”. 

2.3. Фондация „Устойчиво развитие Русе” в обществена полза за дейностите по 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020”. 

2.4. Работодател в лицето на самата Община Две могили за дейностите 

осигуряващи субсидирана заетост. 

2.5. ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Две могили за дейностите касаещи 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020”. 

2.6. ДГ „Първи юни” – село Баниска за дейностите касаещи Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020”. 

3. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме всички необходими 

действия за депозиране на проекта в ИСУН, във връзка с процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение 



BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ 

ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ” 

– КОМПОНЕНТ 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” и 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020”, както и 

да подпише договор за БФП с управляващия орган по програмата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 
 

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

                    (М. Димитрова)                       (Хр. Ефтимова) 
 


