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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 934 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 47/25.01.2019 г. 
 

По осемнадесета 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. 

8, ал. 1, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост, чл. 35, ал. 1, т. 1, чл. 40, ал. 1, чл. 44, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от 

Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 

вещи – общинска собственост и Докладна записка с вх. № 25 от 17.01.2019 

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. Прекратява съсобствеността между Община Две могили и съсобственика Милко 

Маринов Ангелов, чрез продажба на частта на общината, представляваща 771/1066 

идеални части от имот с идентификатор 20184.1.2139 по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Две могили, целият с площ от 1066 кв. м ., представляващ 

„Дворно място” при граници и съседи: 20184.1.2128, 20184.1.2129, 20184.1.2130, 

20184.1.2131, 20184.1.2131, 20184.1.2138, 20184.1.2859, 20184.1.83 по Акт за общинска 

собственост № 3779/20.12.2016 г. за сумата от 3 816.00 лв. (три хиляди осемстотин и 

шестнадесет лева, 00 ст.) без ДДС или 4 579.20 лв. (четири хиляди петстотин седемдесет и 

девет лева, 20 ст.) с ДДС. 

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да организира процедурата по 

прекратяване на съсобствеността, като сключи договор за продажба с Милко Маринов 

Ангелов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 
 

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

                    (М. Димитрова)                       (Ст. Димитров) 


