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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
№ 848
взето на заседание на Общински съвет – Две могили
с Протокол № 42/28.09.2018 г.
По десета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл.
21, ал. 1, т. 8 във връзка 21, ал. 2, 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. 35, ал. 1 от Закона
за общинската собственост, чл. 37, ал. 1, 53, ал. 1 от Наредба № 7 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска
собственост и Докладна записка с вх. № 259 от 19.09.2018 г. след проведено
поименно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и
0 (нула) гласа „Въздържал се”,

РЕШИ:
1. Допълва т. 2, Раздел IV от Програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2018 година със следният недвижим имот: УПИ IX в кв.11 – а по
плана на с. Баниска, представляващ „Дворно място”, с площ от 620 кв. м. при граници:
улица, УПИ – IX, общинска мера;
2. Дава съгласие да бъде продаден чрез провеждане на публичен търг с явно
наддаване следният недвижим имот: УПИ IX в кв.11 – а по плана на с. Баниска,
представляващ „Дворно място”, с площ от 620 кв. м. при граници: улица, УПИ – IX,
общинска мера. Определя стъпка на наддаване 10% от началната тръжна цена;
3. Данъчната оценка на недвижимият имот е 1 999.50 (хиляда деветстотин
деветдесет и девет лева, 50) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. №
6804000685/04.09.2018 г. на Община Две могили, а пазарната стойност, съгласно
Експертна оценка на независим лицензиран оценител е 2 592.00 (две хиляди петстотин
деветдесет и два лева, 00) лева без ДДС. Определя начална цена при провеждане на
публичният търг в размер на 2 600.00 (две хиляди и шестотин) лева без ДДС или 3 120.00
(три хиляди сто и двадесет) лева с ДДС;
4. Възлага на Кмета на Община Две могили да проведе публичен търг с явно
наддаване за продажба на описания в т. 1 от настоящото решение имот по реда на Наредба
№ 7 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска
собственост в Община Две могили и сключи договор с определеният за купувач.
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