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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 326 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 20/25.01.2013 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. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местна администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на Общинския съвет , неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация, допълва Приоритет 1 “Подобряване на стандарта на 

живот в Община Две могили” от Актуализирания Общински план за регионално развитие 

на Община Две могили 2007-2013 г., а именно: Мярка 322- “Обновяване и развитие на 

населените места” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на Общинския съвет , неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация потвърждава, че Народно Читалище „Христо Ботев- 

1928” – село Бъзовец, община  Две могили е основният културен център в село Бъзовец за 

предоставяне на разнообразни културни услуги, включително библиотечни. Общински 

съвет Две могили обявява сградата, в която се помещава  Народно Читалище „Христо 

Ботев-1928” село Бъзовец за обществена сграда с местно историческо и културно 

значение. 

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

местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет , неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация подкрепя кандидатстването на Народно Читалище ”Христо Ботев-1928” 

село Бъзовец, община Две могили, пред Държавен фонд „Земеделие” по мярка 322 

“Обновяване и развитие на населените места” Приоритетна ос 3 от “Програма за развитие 

на селските райони 2007-2013 г.” 

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

местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет , неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация удостоверява, че реализирането на проекта “По-качествени културни 

услуги в село Бъзовец, община Две могили чрез “Реконструкция и модернизация на 

Читалище “Христо Ботев-1928” село Бъзовец, Община Две могили, област Русе е в 

съответствие с основните приоритети, заложени в Актуализирания общински план за 

регионално развитие на Община Две могили за периода 2007-2013 година. 

5. 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. 6, ал. 1 във връзка с чл. 3 от 

Закона за общинската собственост и чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията 

и дейността на Общинския съвет , неговите комисии и взаимодействието му с общинската 



администрация обявява имот публична общинска собственост за който има съставен акт 

за общинска собственост № 56/17.09.1997 г., представляващ “Масивна двуетажна сграда 

“Читалище” /планоснимачен номер 239 в квартал 32 по регулационния план на село 

Бъзовец/, със застроена площ 480 кв.м. със следното разпределение: 

– първи етаж – Ритуална зала, гримьорна,киносалон, сцена-подиум, фоайе, 

склад,мазе 

– втори етаж – Читалня, библиотека, архив и помещение с прожекционен апарат и 

балкон, за имот частна общинска собственост и възлага на Кмета на Общината, да 

разпореди съставянето на нов акт за частна общинска собственост. 

6. 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 и чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет , неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

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

с чл. 19, ал. 1, т. 1 и т. 4 от Наредба  № 25/29.07.2008  г. за условията и реда за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и развитие на 

населените места”  от “Програма за развитие на селските райони 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 „Христо Ботев-1928” – ползващо сграда, 

находяща се в село Бъзовец, община Две могили и Възлага на главния архитект на община 

Две могили да подготви необходимите документи и съответно разрешение за строеж за 

проекта. 

 

 

 

Вярно с оригинала 

 

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

                    (М. Иларионова)                  (Хр. Ефтимова) 


