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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 755 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 36/30.03.2018 г. 
 

По двадесет и пета 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, във връзка с 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. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 19, 

ал. 2 във връзка с чл. 16, ал. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в 

Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 99 от 

21.03.2018 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. Предоставя на териториалната структура - Дирекция „Социално подпомагане” – 

гр. Две могили към Агенция „Социално подпомагане” - гр. София, ул. „Триадица” № 2, 

БУЛСТАТ 1210150561661, безвъзмездно за управление следните помещения в недвижим 

имот-частна общинска собственост: стая № 1 от 11,90 кв.м., зала №2 – приемна от 39,20 

кв. м., стая №3 от 9,10 кв.м., стая №4 от 9,55 кв.м. и зала №5 от 60, 20 кв.м. или общо 

129,95 кв.м., находящи се на първи етаж в общинска сграда с обща застроена площ от 190 

кв .м., находяща се в гр. Две могили, ул. „Кирил и Методий” №14, ситуиран в имот УПИ 

XV-809, в кв. 77 по плана на гр. Две могили, при граници : от две страни улица, УПИ-

XIV-823, УПИ-VI-809, съгласно Акт за частна общинска собственост № 464/18.05.2006 г.  

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да сключи договор за предоставяне за 

безвъзмездно управление на описания имот. 

3. В тридневен срок от сключване на договора, Кмета на Община Две могили да 

представи копие на същия в Общински съвет – Две могили. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 
 

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

                    (М. Димитрова)                       (Хр. Ефтимова) 


