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

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
№ 865
взето на заседание на Общински съвет – Две могили
с Протокол № 43/26.10.2018 г.
По десета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл.
21, ал. 1, т. 8 във връзка 21, ал. 2 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. 35, ал. 1
от Закона за общинската собственост, 53, ал. 1 от Наредба № 7 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска
собственост и Докладна записка с вх. № 282 от 15.10.2018 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: поземлен имот с
идентификатор 20184.1.2941 по КККР на гр. Две могили, представляващ „Дворно място”,
с площ от 289 кв. м. при граници и съседи: север – 20184.1.481, изток – 20184.1.2758, юг –
20184.1.2753 по Акт за частна общинска собственост № 4030 от 18.07.2018 г.
2. Дава съгласие да бъде продаден чрез провеждане на публичен търг с явно
наддаване следният недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 20184.1.2941 по
КККР на гр. Две могили, представляващ „Дворно място”, с площ от 289 кв. м. при граници
и съседи: север – 20184.1.481, изток – 20184.1.2758, юг – 20184.1.2753 по Акт за частна
общинска собственост № 4030 от 18.07.2018 г.
3. Данъчната оценка на недвижимият имот е 1 784.60 (хиляда седемстотин
осемдесет и четири лева, 60) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. №
6804000545/17.07.2018 г. на Община Две могили, а пазарната стойност, съгласно
Експертна оценка на независим лицензиран оценител е 1 673.00 (хиляда шестотин
седемдесет и три лева, 00) лева без ДДС. Определя начална цена при провеждане на
публичният търг в размер на 5 000.00 (хиляда пет хиляди) лева без ДДС или 6 000.00
(шест хиляди) 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.
Вярно с оригинала
при ОбС: .…............................
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