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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 316 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 16/29.08.2016 г. 
 

По трета 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. 1, т. 2 от Правилник 

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

и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 73, ал. 

4 от Наредба № 16 за условията и реда за упражняване правата на 

собственост на Община Две могили в търговски дружества с общинско 

участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и 

за сключването на договори за съвместна дейност на Община Две могили, 

област Русе, и Докладна записка с вх. № 411 от 26.06.2016 г. с 16 

(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И : 
, 

1. Дава съгласие самоходно шаси СШ 2540 с регистрационен № Р 03069 да бъде 

предоставено за безвъзмездно ползване от ТД „Черни Лом 2008” ЕООД на Кметство с. 

Острица за срок от 4 (четири) години.  

2. Всички разходи по обслужването на шасито, като горива, масла, гуми, 

техническо обслужване, ремонти и др. са за сметка на Кметство с. Острица. 

 3. Възлага на Управителя на ТД „Черни Лом 2008” ЕООД – инж. Кънчо Кънев да 

предприеме необходимите действия за изпълнение на решението, като издаде заповед и 

сключи договор с Кметство с. Острица. 

 4. 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) 


