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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 280 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 13/15.07.2016 г. 
 

По седма 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, т. 2 от Правилник № 1 

за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 39, ал. 4 от 

Закона за общинската собственост и Докладна записка с вх. № 374/04.07.2016 г. 

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

„Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И : 
, 

1. Дава съгласие да бъде учредено право на ползване върху: „Дворно място” с площ 561 

кв. м., съставляващо имот с идентификатор 20184.1.807 по Кадастралната карта и кадастрални 

регистри на гр. Две могили, област Русе с построената в него едноетажна жилищна сграда, 

застроена върху 85 кв. м. с административен адрес гр. Две могили, област Русе, ул. „Шипка” 

№ 3, предмет на Акт за частна общинска собственост № 3772/2016 г. на Кмета на Община Две 

могили за срок от 10 (десет) години, срещу което поклзвателят се задължава да извърши 

основен ремонт върху покривната конструкция на сградата, смяна на дограма и измазване на 

сградата. 

2. При бъдещо подписване на Договор за учредяване на право на строеж, ремонтът на 

сградата да се извърши в срок до 2 години от сключването на договора. 

3. Всички разходи за електрическа енергия и вода са за сметка на Сдружение „МИГ 

Лидер на територия Две могили и Иваново”. 

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

изпълнение на решението по т. 2. 

5. В тридневен срок от изпълнението на решението, да се представи екземпляр от 

сключения договор в Общински съвет. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Вярно с оригинала 
 

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

                    (М. Димитрова)                         (Байчо Георгиев) 


