
ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

тел./факс 08141/ 28 44, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 770 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 53/27.09.2010 г.   
 

По двадесет и втора 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 Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и  Докладна 

записка с вх. № 348 от 23.09.2010 г., 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Дава съгласието си Община Две могили да участва по Програма за 

развитие на селските райони с проект „Подобряване на Общинска пътна 

мрежа в Община Две могили по път RSE 1005 от километър 30+100 до 

километър 34+400 (разклона село Баниска-Бъзовец-Чилнов през село Бъзовец 

до границата със землището на село Батишница) с дължина 4 300 метра с 

подмяна на второстепенен уличен водопровод от ОК 1 до ОК 200 на път RSE 

1005 село Бъзовец, община Две могили, област Русе и подобряване на 

Общинска пътна мрежа в Община Две могили по път RSE 1082 от километър 

0+000 до километър 7+900 (от село Широково до разклона за село Баниска-

Бъзовец-Чилнов) с дължина 7 900 метра с подмяна на второстепенен уличен 

водопровод от ОК 6 до ОК 63 на път RSE 1082 село Чилнов, община Две 

могили, област Русе” на стойност до 3 мил. евро без ДДС. 

 2. Удостоверява, че проектът по т. 1 е залегнат в приоритетите на 

Актуализирания Общински план за регионално развитие на Община Две 

могили 2007-2013 г. 

3. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника.  

 „ За”   - 17 гласа 

mailto:e-mail@&dve


 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

 

Вярно с оригинала 

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

         (М. Иларионова)             (Б. Георгиев) 


