
О БЩИН А ДВЕ МО ГИ ЛИ••••  О БЛАСТ  Р УСЕ  
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:obshtina@dvemogili.bg 

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

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 840 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 42/28.09.2018 г. 
 

По втора 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 организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, чл. 14, ал. 1 от Закона 

за общинската собственост, чл. 20, ал. 1 от Наредба № 7 за реда на 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска 

собственост в община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 

245 от 14.09.2018 г. след проведено поименно гласуване с 15 (петнадесет) 

гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И : 
  

1. Дава съгласие да бъде включен в т. 1 от Раздел IV в Програмата за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост в Община Две могили за 2018 г. следният 
недвижим имот: Терен с площ от 1.00 кв. м., находящ се в сграда с идентификатор 
20184.1.1320.1, цялата с площ от 102 кв. м., с предназначение Сграда за транспорт, 
находяща се в имот с идентификатор 20184.1.1320 по КККР, представляващ „Дворно 
място”, с площ от 1925 кв. м., с административен адрес: гр. Две могили, ул. „Н. Й. 
Вапцаров” №1, съгласно Акт №3771 от 08.06.2016 г. за частна общинска собственост за 
поставяне на автомат за топли напитки; 

2. Дава съгласие да бъде включен в т. 1 от Раздел IV в Програмата за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост в Община Две могили за 2018 г. следният 
недвижим имот: Терен с площ от 1.00 кв. м., находящ се в сграда с идентификатор 
20184.1.1320.1, цялата с площ от 102 кв. м., с предназначение Сграда за транспорт, 
находяща се в имот с идентификатор 20184.1.1320 по КККР, представляващ „Дворно 
място”, с площ от 1925 кв. м., с административен адрес: гр. Две могили, ул. „Н. Й. 
Вапцаров” № 1, съгласно Акт № 3771 от 08.06.2016 г. за частна общинска собственост за 
поставяне на автомат за пакетирани храни и напитки; 

3. Дава съгласие да бъде отдаден под наем чрез провеждане на публичен търг с 
явно наддаване Терен с площ от 1.00 кв. м., находящ се в сграда с идентификатор 
20184.1.1320.1, цялата с площ от 102 кв. м., с предназначение Сграда за транспорт за 
поставяне на автомат за топли напитки за срок от 5 години при начална тръжна цена от 
40.00 лв., съгласно т. 12 от Тарифа за определяне на минимални месечни наемни цени на 
квадратен метър за отдаване под наем на общински нежилищни имоти; 

4. Дава съгласие да бъде отдаден под наем чрез провеждане на публичен търг с 
явно наддаване Терен с площ от 1.00 кв. м., находящ се в сграда с идентификатор 
20184.1.1320.1, цялата с площ от 102 кв. м., с предназначение Сграда за транспорт за 



поставяне на автомат за пакетирани храни и напитки за срок от 5 години при начална 
тръжна цена от 40.00 лв., съгласно т. 12 от Тарифа за определяне на минимални месечни 
наемни цени на квадратен метър за отдаване под наем на общински нежилищни имоти; 

5. Възлага на Кмета на Община Две могили да изпълни решението на Общински 
съвет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вярно с оригинала 
 

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

                    (М. Димитрова)                       (Хр. Ефтимова) 


