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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 345 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 23/28.02.2013 г. 
 

По първа точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 

21, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 27, ал. 4 и 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 4 от Правилник 

№ 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 12, ал. 

4 Наредба № 25 от 29.07.2008 година за условията е реда за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги на 

населението и икономиката в селските райони” от Програмата за 

развитие на селските райони в периода 2007-2013 г. и Докладна записка с вх. 

№ 73 от 26.02.2013 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, 
  

Р Е Ш И : 
 

1. Общински съвет дава съгласие Община Две могили да учреди банкова гаранция 

в полза на Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий-1919” град Две могили за 

обезпечаване на 110% от заявения размер на авансовото плащане пред Държавен фонд 

„Земеделие” – Разплащателна агенция по договор за отпускане на финансова помощ № 

18/321/01172 по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони за  проект 

„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” в размер на 170 966 лева (сто и седемдесет хиляди деветстотин шестдесет и 

шест лева) или общ размер на банковата гаранция в размер на 188 062.60 лева (сто 

осемдесет и осем хиляди шестдесет два лева и шестдесет стотинки). 

2. Възлага на Кмета на Общината да извърши необходимите действия по 

разкриването и предоставянето на гаранцията. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 

 

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

                    (М. Иларионова)                  (Хр. Ефтимова) 


