
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 

№ 675 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 49/26.05.2010 г.   
 

По четиринадесета 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. 14, ал. 1 във връзка с 

ал. 6 от Закона за общинската собственост, чл. 25, ал. 1 и ал. 1 от 

Наредба № 7 за реда за придобиване на право на собственост и на 

ограничени вещни права, предоставяне за управление, под наем и за 

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община 

Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 174 от 

15.05.2010 г., 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Дава съгласие да бъде отдадено под наем за срок от 5 (пет) години 

(от 01.07.2010 г. до 30.06.2015 г. включително) на Сдружение с обществено 

полезна дейност с наименование: „МИГ Лидер на територия Две могили и 

Иваново”, със седалище и адрес на управление: град Две могили, община Две 

могили, област Русе, на булевард „България” № 94, ЕИК 175874349, по 

фирмено дело № 18 по описа за 2010 година на Окръжен съд Русе, част от 

имот – частна  общинска собственост по Акт № 226 от 15.01.2003 г. на Кмета 

на Община Две могили, вписан в Службата по вписванията град Бяла, област 

Русе с вх. регистрационен № 2321 от 23.05.2006 г., № 106, том 8, партида 870, 

дело № 1571, а именно: Първият етаж на „Центъра за подкрепа на 

земеделието” с площ от 84 (осемдесет и четири) квадратни метра, 

представляващ част от масивна двуетажна сграда със застроена площ от 120 
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(сто и двадесет) квадратни метра, разположена в дворно място с площ  от 265 

(двеста шестдесет и пет) квадратни метра, представляващо поземлен имот с 

идентификатор № 20184.1.1060 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, 

точка, едно, точка, хиляда и шестдесет) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 5/19.01.2010 г. на 

изпълнителния директор на АГКК град София, при граници: поземлен имот с 

идентификатор № 20184.1.1059 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, 

точка, едно, точка, хиляда петдесет и девет), поземлен имот с идентификатор 

№ 20184.1.1061 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, 

хиляда шестдесет и едно), поземлен имот с идентификатор № 20184.1.2785 

(двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, две хиляди 

седемстотин осемдесет и пет), поземлен имот с идентификатор № 

20184.1.2849 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, две 

хиляди осемстотин четирдесет и девет), находящ се в град Две могили, 

община Две могили, област Русе, на булевард „България” № 92, при месечна 

наемна цена в размер на минималната работна заплата за страната. 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили, да предприеме 

необходимите действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

 

Вярно с оригинала 

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

          (М. Иларионова)             (Б. Георгиев) 


