
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
7150 Две могили, бул. “България” № 84, тел.  08141/ 28 44, e-mail:obc_dvemogili@abv.bg  

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 320 
 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 26/23.01.2009 г. 
 

По четиринадесета точка от дневния ред, Общинският 

съвет, на основание, чл. 14 ал. 1 във връзка с ал. 6 от Закона за 

общинската собственост, чл. 25 ал. 1 и 2 от Наредба №7 за реда 

на придобиване на право на собственост и на ограничени вещни 

права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане 

с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, 

област Русе, чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 3 ал. 2 

т. 2 от Правилника за организация и дейността на общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, 
 

Р Е Ш И : 
 

 1. Отдава под наем без провеждане на търг или конкурс за срок от пет 

месеца на Сдружение с нестопанска цел, извършващо общественополезна 

дейност ”Местна инициативна група – общини Борово, Две могили и 

Иваново”, с ЕИК 117690806, следният недвижим имот – частна общинска 

собственост по Акт № 226/22.03.2002 г. на Кмета на Община Две могили, а 

именно: Урегулиран поземлен имот 1069 (хиляда шестдесет и девет),  в 

квартал 59 (петдесет и девет) по устройствения план на град Две могили, 

област Русе, състоящ се от дворно място с площ от 265 (двеста шестдесет и 

пет) квадратни метра, заедно с построената в него масивна двуетажна сграда 

със застроена площ от 120 (сто и двадесет) квадратни метра, включваща:  

избено помещение от 70 (седемдесет) квадратни метра; на първия етаж – 

дюкянско помещение с площ от 84 (осемдесет) квадратни метра; на втория 

етаж – три помещения, кухненски бокс и коридор с площ от 120 (сто и 

двадесет) квадратни метра, при граници: булевард ”България”, имот ХVІІІ – 

1061 (римско осемнадесет, тире арабско хиляда шестдесет и едно), имот ХVІІ 

– 1060 (римско седемнадесет, тире, арабско хиляда и шестдесет) и имот ХVІ 

– 1050 (римско шестнадесет, тире, арабско хиляда и петдесет). 
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 2. Кмета на Община Две могили да издаде Заповед и сключи договор за 

отдаване под наем за срок от пет месеца със Сдружение с нестопанска цел, 

извършващо общественополезна дейност „Местна инициативна група – 

общини Борово, Две могили и Иваново”. 

 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

Вярно с оригинала 

 

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

           (Н. Начева)              (Б. Георгиев) 


