
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
7150 Две могили, бул. “България” № 84, тел.  08141/ 28 44, e-mail:obc_dvemogili@abv.bg  

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 364 
 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 30/04.03.2009 г. 
 

 По трета точка от дневния ред, Общинският съвет на 

основание чл. 38, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за 

регионалното развитие във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 27, ал. 3 

от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 3, ал. 2, т. 10 от Правилика за организацията 

и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администраци, 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Мярката „Изграждане на пречиствателна станция и канализация за 

отпадни води” да се промени в „Изграждане на пречиствателна станция, 

канализационна мрежа и ремонт на съществуваща водопроводна мрежа на 

територията на град Две могили” в Общинския план за Регионално развитие 

на Община Две могили. 

2. Средствата заделени в мярката да се променят от 6 150 000 лeва на 

51 000 000 лева, които ще бъдат осигурени от Фондове на ЕС и друга 

чуждестранна помощ.  

3. Удостоверява, че мярката “Изграждане на пречиствателна станция, 

канализационна мрежа и ремонт на съществуваща водопроводна мрежа на 

територията на град Две могили” (стр. 34) от Раздел “Подобряване стандарта 

на живот” (стр. 31) от Общинския план развитие на Община Две могили, 

приет с Решение № 212 по  Протокол  № 27/05.07.2005 г, изм. с Решение № 

245 по Протокол № 23/07.11.2008 г. на Общински съвет – Две могили е 

залегнала в приоритетите му. 

 4. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа  

 „Въздържал се” - 0 гласа 
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Вярно с оригинала 

 

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

           (Н. Начева)              (Б. Георгиев) 


