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ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 
 7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

тел./факс 08141/ 28 44, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 518 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 41/16.10.2009 г. 
 

По втора точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

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

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

т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с чл. 19 от Закона за общинската 

собственост, писмо с вх. № 3046 от 15.09.2009 г. от Предприятие 

за управление на дейностите по опазване на околната среда град 

София към Министерство на околната среда и водите и Докладна 

записка с вх. № 446 от 07.10.2009 г.,  
 

Р Е Ш И : 
 

1. Да бъдат отдадени под наем на общинско еднолично дружество с 

ограничена отговорност „Черни Лом 2008” град Две могили с ЕИК 

200223749 срещу месечна наемна цена в размер на 524.00 (петстотин 

двадесет и четири) лева за срок от 36 (тридесет и шест) месеца следните 

движими вещи – частна общинска собственост:  

1.1. Специализиран сметосъбиращ автомобил MAN TGA 26.140 – с 

общ полезен обем 20 куб. м., двигател № 5350706172B2E1, рама №: 

WMAH20ZZX4W054863, с държавен регистрационен номер: Р 1559 АК. 

1.2. Специализиран сметосъбиращ автомобил IVECO DAILY E4 – с 

общ полезен обем 7 куб. м., двигател № 0532742, рама № 

ZCFC65A2005675363, с държавен регистрационен номер: Р 1560 АК.  

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението, като издаде заповед и сключи договор с 

наемателя. 
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Гласували 13 (тринадесет) съветника.  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Вярно с оригинала 

 

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

         (М. Иларионова)             (Б. Георгиев) 
 


