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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 992 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 49/29.03.2019 г. 
 

По двадесет и девета точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основание чл. 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 и чл. 57, ал. 2 т. 3 от 

Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 61, ал. 1 и ал. 2 

от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и т.3.8.1 от сключения с Управляващия орган 

Административен договор № BG05M9OP001-2.018-0012-C01 по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 2: 

„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по 

процедура BG05M9OP001-2.018 - „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА 

ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА 

ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1 и Докладна 

записка с вх. № 133 от 27.03.2019 г. след проведено поименно гласуване с 16 

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

се”, 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Упълномощава Кмета на Община Две могили, област Русе да подпише Запис на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на 

труда и социалната политика в качеството му на Управляващ орган в размер на 79 174.36 

лева (седемдесет и девет хиляди сто седемдесет и четири лева и тридесет и шест ст.) за 

обезпечаване на авансовото плащане, уговорено в размер до 20% от безвъзмездната 

финансова помощ по Административен договор № BG05M9OP001-2.018-0034-C01 по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 2: 

„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ платим на 

предявяване в срок до 6 (шест) месеца след изтичане на срока за изпълнение на 

инвестицията – 31.12.2020г., определен в Административния договор. 

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да подготви необходимите документи 

за получаване на авансовото плащане: Административен договор № BG05M9OP001-2.018-

0034-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, 

Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по 

процедура BG05M9OP001-2.018 - „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА 

УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО 

ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1, считано от 20.03.2019 г. и да ги представи в ИСУН 

2020, ведно с издадения Запис на заповед – оригинал и с препис от настоящото решение.  

 
Вярно с оригинала 
 

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

                    (М. Димитрова)                       (Ст. Димитров) 


