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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 148 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 8/26.04.2012 г. 
 

По единадесета 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, чл. 3, ал. 2, т. 2 от 

Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация във 

връзка с чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 

18, ал. 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 в Община Две 

могили, област Русе във връзка с писмо с изх. № 6561 от 24.02.2011 г. На 

Директора на ОД на МВР град Русе и Докладна записка с вх. № 188 от 

19.04.2012 г., 
  

Р Е Ш И : 
 

1. Отменя Решение № 912 взето на заседание на Общински съвет –Две могили с 

Протокол № 59/17.03.2011 г. 

2. Предоставя безвъзмездно за управление за срок от 5 (пет) години на РУ 

„Полиция” град Две могили два етажа от  Административна делова сграда с 

идентификатор 20184.1.1033.2 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, 

точка, хиляда тридесет и три, точка, две) със застроена площ от 230 кв.м., на три етажа, 

находяща се в град Две могили, на улица „Христо Ботев”№ 2, разположена в поземлен 

имот с идентификатор 20184.1.1033 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

град Две могили одобрени със Заповед № РД-18-5/19.01.2010г. на Изпълнителния 

директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър град София, целият с площ от 

1568 кв. м.,при граници: 20184.1.1034, 20184.1.2849, 20184.1.1032, 20184.1.2776 и 

20184.1.2785.  

3. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника 

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

Вярно с оригинала 

 

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

                    (М. Иларионова)                  (Хр. Ефтимова) 


