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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 710 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 34/26.01.2018 г. 
 

По шестнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 

1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за 

общинската собственост, чл. 17, ал. 1 във връзка с чл. 18 от Наредба № 7 за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост в Община Две могили, област Русе и т. 12 от Приложение № 1 

„Тарифа за определяне на минимални месечни цени на квадратен метър за 

отдаване под наем на общински нежилищни имоти” от същата наредба и 

Докладна записка с вх. № 25 от 16.01.2018 г. след проведено поименно гласуване 

с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И : 
  

1. Дава съгласие да бъде отдаден под наем за срок от 2 (две) години част от имот – 

публична общинска собственост, с площ от 2 кв. м. (два квадратни метра), намиращо се на 

първи етаж в триетажна сграда с идентификатор № 20184.1.1520.1, находяща се в поземлен 

имот с идентификатор 20184.1.1520 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Две могили с адрес гр. Две могили, ул. ”Чавдар войвода” № 1 за поставяне на машина за топли 

напитки. 

2. Възлага на Директора на ПГСС „К. А. Тимирязев” – гр. Две могили, област Русе да 

проведе процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване, съгласно Глава 

VII от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – 

общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 

3. Началната месечна наемна цена при провеждане на публичният търг да бъде 40.00 

лева, съгласно т. 12. от Приложение № 1 „Тарифа за определяне на минимални месечни цени 

на квадратен метър за отдаване под наем на общински нежилищни имоти” от Наредба № 7 за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в 

Община Две могили, област Русе. 

4. Съгласно чл. 18, ал. 4 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 

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

сумите от наемите следва да се внасят в приход на бюджета на ПГСС „К. А. Тимирязев” – гр. 

Две могили. 

5. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общински съвет- Две могили да се 

представи екземпляр от сключения договор за отдаване под наем. 
 

 

Вярно с оригинала 
 

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

                    (М. Димитрова)                       (Хр. Ефтимова) 


