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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
№ 307
взето на заседание на Общински съвет – Две могили
с Протокол № 15/17.08.2016 г.
По първа точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл.
21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 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 и Докладна записка с
вх. № 445 от 12.08.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”,

РЕШИ:
,

1. Допълва т. 4 от Решение № 34 по Протокол № 3 от 04.12.2015 г. на Общински
съвет– Две могили, където след думите „за срок от 10 години” да се добави „считано от
датата на подаване на заявлението за подпомагане” и придобива следният вид:
„4. 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. 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 20142020 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, считано от датата
на подаване на заявлението за подпомагане 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”.
2. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за
изпълнение на решението на Общинския съвет.
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