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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1039 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 63/26.08.2011 г. 
 

По четиринадесета точка от дневния ред, Общинският 

съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 

от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и 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. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 1 и 

чл. 29, ал. 1, т. 11 и чл. 101, ал. 1, пр. 1 от 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 на Община Две могили и 

Докладна записка с вх. № 314 от 11.08.2011 г., 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Дава съгласие да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години, 

след провеждане на публичен търг с явно наддаване, част от имот – публична 

общинска собственост по Акт № 142/20.04.2000 година на Кмета на Община 

Две могили, именно: „Помещение” с площ от 12 (дванадесет) квадратни 

метра, находящо се на първи етаж на построената през 1987 година масивна 

двуетажна сграда с № 240 (двеста и четиридесет), предназначена за „Здравен 

дом”, имаща площ от 210 (двеста и десет) квадратни метра, разположена в 

дворно място с площ от 6 940 (шест хиляди деветстотин и четиридесет) 

квадратни метра, съставляващо имот  І (римско едно) в квартал 32 (тридесет 

и две) по устройствения план на село Бъзовец, община Две могили, област 

Русе, находящ се в село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 101, при 

начална месечна наемна цена в размер на 3.00 (три) лева за квадратен метър 

или 36.00 (тридесет и шест) лева. 

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението на Общинския съвет. 



3. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общински съвет- 

Две могили да се представи екземпляр от сключения договор за отдаване под 

наем. 
 

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) 


