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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 69 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 5/27.01.2012 г. 
 

По тринадесета 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, 

чл. 3, ал. 2 и чл. 2 от Правилник № 1 за организацията и дейността 

на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, чл. 8 от Закона за общинската 

собственост, чл. 33 от Наредба № 7 за реда за придобиване на 

право на собственост и на ограничени вещни права, за 

предоставяне, за управление под наем и за разпореждане с имоти 

и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе 

и чл. 32 ал. 4 от Наредба № 14 за условията и реда за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 

„Придобиване на умения и постигане на обществена активност на 

съответните територии за потенциални местни инициативни 

групи в селските райони” от програмата за развитие на селските 

райони 2007-2013 г. и Докладна записка с вх. № 583 от 11.01.2012 

г., 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Приема за сведение информацията за предоставеното за 

безвъзмездно ползване техническо оборудване на Сдружение  МИГ ЛИДЕР 

НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ И ИВАНОВО, закупеното по проект № 

431–2–03–88 от 18.09.2008 г. „Придобиване на умения и постигане на 

обществена активност за потенциална местна инициативна група на 

територията на Общини Две могили и Иваново и кандидатстването и със 

съвместна стратегия пред Министерството на земеделието и храните за 

усвояване на средства от Националния стратегически план за развитие на 

селските райони 2007 – 2013 г., като потвърждава действието на Договор № 3 

за преотстъпване правото на ползване на техническо оборудване сключен 



между Община Две могили и МИГ ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ 

И ИВАНОВО. 
  

Гласували 16 (шестнадесет) съветника 

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

 

Вярно с оригинала 

 

 

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

                    (М. Иларионова)                           (Хр. Ефтимова) 


