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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1005 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 50/19.04.2019 г. 
 

По единадесета точка от дневния ред, Общинският съвет 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 и чл. 3, ал. 2, т. 2 от 

Правилник № 1 за организацията и дейността на Общински съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация и Докладна 

записка с вх. № 159 от 11.04.2019 г. след проведено поименно гласуване със 

17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Дава съгласие за ползване през времетраенето на проекта и до изтичане на 

административен договор № BG05M9OP001-2.018-0034/BG05M9OP001-2.018-0034-

2014BG05M2OP001-C01 между община Две могили и управляващия орган на оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ и управляващия орган на оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“ на имот – първи етаж от сграда 

идентификатор 20184.1.1060.1 със застроена площ от 126 кв. м., с предназначение 

Жилищна сграда, разположена в Дворно място, площ от 264 кв. м., съставляващо 

поземлен имот с идентификатор 20184.1.1060 по Кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Две могили, съгласно Акт за частна общинска собственост №3780 от 

21.12.2016 г. на Кмета на Община Две могили за създаване на център „Достоен живот”. 

2. Определя срок за ползване до 31.12.2020 г. или до изтичане на административния 

договор по проекта. 

3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 

за предоставяне на помещенията и привеждането им във вид за ползване за целите на 

проекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Вярно с оригинала 
 

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

                    (М. Димитрова)                       (Ст. Димитров) 


