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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 
Р Е Ш Е Н И Е

№ 34
взето на заседание на Общински съвет – Две могили

с Протокол № 3/04.12.2015 г., изм. с Решение № 132 взето на заседание на 
Общински съвет – Две могили с Протокол № 8/09.03.2016 г., изм. с Решение 
№ 176 взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 

9/25.03.2016 г.
По десета точка от дневния ред, Общинският съвет с 16 (шестнадесет) 

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

Р Е Ш И :
1. (Изм. с Решение № 132 по Протокол № 8/09.03.2016 г. на Общински съвет – Две 

могили) На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 и чл. 4, ал. 1 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация подкрепя кандидатстването на Народно 
читалище „Никола Й. Вапцаров – 1914” село Баниска, община Две могили, област Русе пред 
Държавен фонд „Земеделие” с проект по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 
селските райони”, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции 
в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия, на ПРСР 2014 – 2020.

2. (Изм. с Решение № 132 по Протокол № 8/09.03.2016 г. на Общински съвет – Две 
могили) На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 и чл. 4, ал. 1 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация удостоверява, че реализирането на проекта 
„Обновление, модернизация и реконструкция на сграда читалище „Н. Й. Вапцаров 1914” село 
Баниска” е в съответствие с основните приоритети, заложени в Общинския план за развитие на 
Община Две могили за периода 2014 – 2020 година. 

3. (Изм. с Решение № 176 по Протокол № 9/25.03.2016 г. на Общински съвет – Две 
могили) На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 3, ал. 3 от Закона за общинската 
собственост и чл. 6, ал. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе преобразува от 
публична общинска собственост в частна общинска собственост общински имот, 
представляващ Народно читалище „Н. Й. Вапцаров 1914”- двуетажна масивна сграда, строена 
1962 г., със застроена площ от 660 м2, ситуирана в ПИ –520, в кв. 56 по регулационния план на 
с. Баниска, област Русе.

4. (Изм. с Решение № 132 по Протокол № 8/09.03.2016 г. на Общински съвет – Две 
могили, изм. с Решение № 176 по Протокол № 9/25.03.2016 г. на Общински съвет – Две 
могили) На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с  чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
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самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, чл. 37, ал. 6, т. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 35, ал. 
1, т. 3, пр. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 
вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе във връзка с изискванията на 
Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми 
източници и спестяване на енергия, на ПРСР 2014-2020 г. за условията и реда за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7 на ПРСР 2014-2020 г. на Министерство на 
земеделието и храните,  възлага на кмета на община Две могили да разпореди в съответствие с 
нормативните актове да се учреди безвъзмездно право на строеж и право на ползване за срок 
от 10 години в полза на Народно читалище „Н. Й. Вапцаров - 1914” – ползващо сграда 
„Културен дом“, находяща се в ПИ № 520, кв. 56 по регулационния план на с. Баниска, 
община Две могили, област Русе и на архитекта на община Две могили, да подготви 
необходимите документи, в това число и разрешение за строеж. След изтичане на 10 годишния 
срок, Община Две могили придобива безвъзмездно правото на собственост върху изграденото 
от Читалището.

Вярно с оригинала

при ОбС: .…............................ ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:    (п )
                   (М. Димитрова)                       (Байчо Георгиев)


