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VІI – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 
( 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
   

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 46 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 4/18.12.2015 г. 
 

По първа 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. 8, ал. 4, от Закона за 

общинската собственост, чл. 20, ал. 1, чл. 50, т. 3 от Наредба № 7 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска 

собственост в Община Две могили, област Русе, т. 5, от Приложение № 3 

„Тарифа за определяне на началния размер на дължимия наем за 1 дка при 

предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд и общински 

рибарници” от същата Наредба, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 

463 от 24.11.2015 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” 

и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 

Р Е Ш И : 
 

1. Общински съвет гр. Две могили дава съгласието си да бъде включен в Раздел ІV 

(четвърти), т. 2 от Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 

2015 година, приета с Решение № 791 по Протокол № 34/30.01.2015 г. на Общински съвет – гр. 

Две могили - имот № 000150 с площ от 4.811 дка (четири декара, осемстотин и единадесет 

кв.м.) с начин на трайно ползване „Рибарник” по картата на възстановената собственост на 

земеделската земя в землището на село Помен, община Две могили, ЕКАТТЕ 57488, 

местността „Синан дере”, при граници и съседи: север - имот № 000001-път ІVкл. на 

Общината, изток - имот № 000151- дере на общината, юг имот № 000151-дере на общината, 

предмет на  Акт за частна общинска собственост № 3718 от 22.07.2014 г. на Кмета на Община 

Две могили. 

2. Да бъде отдаден под наем, след провеждане на публичен търг с явно наддаване 

недвижимият имот описан в т. 1 за срок от 5 (пет) години. 

2.1. Начална цена при провеждане на търга да бъде 200 (двеста) лева. 

2.2. Стъпка на наддаване-10 % (десет процента) от началната цена. 

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

3.1. Изпълнение на решението по т. 2. 

3.2. В три дневен срок от подписването на договора за продажба  да представи копие от 

същия в Общински съвет. 

3.3. 15 % от реализираните средства след отдаването под наем на имота да се преведат 

на Кметство село Помен за изпълнение на дейности от местно значение. 
 

Вярно с оригинала 
 

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

                    (М. Димитрова)                          (Байчо Георгиев) 


