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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1038 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 63/26.08.2011 г. 
 

По тринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет 

на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3  от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1, 

чл. 99  от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация и Докладна записка с вх. № 312 от 

10.08.2011 г., 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Приема на първо четене Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 7 за реда за 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, 

като прави следните изменения и допълнения в член 29: 

1.1. В алинея 1, точка 4, подточка 4.1. цената на квадратен метър от 

10.00 лева става 20.00 лева, а цената от 8.00 лева става 18.00 лева. 

1.2. Създава нова алинея 6, която има следния текст: 

„(6) Лекарите и лекарите по дентална медицина, работещи в лечебно 

заведение и извършващи извънболнична помощ, или учредени от тях 

лечебни заведения сключват наемем договор за помещенията, обзавеждането 

и апаратурата, които са им предоставени, като заплащат за помещението 10 

на сто от наемната цена, определена от Общинския съвет в ал. 1, точка 4, а за 

обзавеждането и апаратурата цена, равна на месечните им амортизационни 

отчисления, съгласно чл. 15 от Закона за счетоводството.” 

 Приложение: Наредба за изменение и допълнение за Наредба № 7 за 

реда за 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. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  



 „ За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 

 

 

Вярно с оригинала 

 

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

                 (М. Иларионова)                          (Б. Георгиев) 


