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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 202 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 11/11.07.2012 г. 
 

По първа точка от дневния ред, Общинският съвет,  
 

Р Е Ш И : 
 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация потвърждава, че Читалище „Св. Св. Кирил и 

Методий – 1919” – град Две могили е основният културен център в общината за 

предоставяне на разнообразни културни услуги, включително библиотечни. Общински 

съвет Две могили обявява сградата, в която се помещава  Народно читалище „Св. св. 

Кирил и Методий-1919” град Две могили за обществена сграда с местно историческо и 

културно значение. 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация подкрепя кандидатстването на читалище „Св. 

Св. Кирил и Методий – 1919” – град Две могили, община Две могили, област Русе пред 

Държавен фонд „Земеделие” по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката 

в селските райони”, Приоритетна ос 3 от „Програмата за развитие на селските райони 

2007-2012 г.” 

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация удостоверява, че реализирането на проекта 

„Подобряване на културната инфраструктура в община Две могили и създаване на 

условия за по-добри културни услуги в Читалище „Св.Св Кирил и Методий - 1919” град 

Две могили, община Две могили, област Русе” е в съответствие с основните приоритети, 

заложени в Актуализирания общинска план за регионално развитие на Община Две 

могили за периода 2007-2013 година. 

4. На основание чл.  21, ал. 1, т. 8 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 и ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал.  6, т. 1 от Закона за общинската 

собственост, чл. 56,  ал. 1 от Наредба №  7 на Общинския съвет  Две могили, във връзка с 

чл. 19, т. 2 от Наредба  № 25/29.07.2008  г. за условията и реда за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и 

икономиката в селските райони по ПРСР 2007-2013 г. на МЗХ, Общинският съвет Две 

могили възлага на кмета на община Две могили да разпореди в съответствие с 

нормативните актове да се учреди безвъзмездно право на строеж за срок от 7 години в 

полза на Народно читалище „Св. св. Кирил и Методии – 1919” – ползващо сграда, 

находяща се в град Две могили,  площад „Филип Тотю” № 5 и Възлага на главния 

архитект на община Две могили да подготви необходимите документи и съответно 

разрешение за строеж за проекта. 
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 



 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

Вярно с оригинала 

 

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

                    (М. Иларионова)                  (Хр. Ефтимова) 


