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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 160 
 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 14/20.06.2008 г. 
 

 По двадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основание чл. 10, ал. 2 от Наредба № Н – 1 от 08 февруари 2007 

година за условията и реда за финансово подпомагане от 

Държавната агенция за младежта и спорта на спортни 

дейности, обнародвана в «Държавен вестник» брой 19 от 2 март 

2007 година, в сила от 2 март 2007 г., във връзка с  чл. 21, ал. 1, т. 

12 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 10 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  
 

Р Е Ш И : 
 

 1. Дава съгласие за кандидатстване за финансови средства, с цел 

разработване, съфинансиране, съвместно с Държавната агенция за 

младежта и спорта и изпълнение на проект „Изграждане на спортна 

площадка в район със смесено население” в урегулиран поземлен имот І – 

755 (римско едно, тире, арабско седемстотин петдесет и пет) в квартал 52 

(петдесет и две) по устройствения план на град Две могили, област Русе, при 

граници: от трите страни – улица и имот VІІІ – 1149 (римско осем, тире, 

арабско хиляда сто четиридесет и девет), находящ се в град Две могили, 

област Русе, на улица „Кирил и Методий” № 17, представляващ публична 

общинска собственост, съгласно Акт № 22 от 17.12.1997 година на Кмета на 

Община Две могили. 

 2. Финансовото участие на Общината възлиза на 50 % - 59 427.75 

(петдесет и девет хиляди четиристотин двадесет и седем лева и седемдесет и 

пет стотинки) с данък добавена стойност от общата стойност на проекта, 

равна на 118 855.50 (сто и осемнадесет хиляди осемстотин петдесет и пет 

лева и петдесет стотинки) с данък добавена стойност. 

 Собствените средства за съфинансирането на обекта ще се осигурят от 

местни приходи. 
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 3. Упълномощава кмета на Община Две могили да изготви 

необходимите документи за кандидатстване пред Държавната агенция за 

младежта и спорта за отпускане на средствата, необходими за изпълнение на 

проекта. 
  

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника 

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала: 

 

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

           (Н. Начева)              (Б. Георгиев) 


