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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 236 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 14/31.08.2012 г. 
 

По девета 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. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от 

Закона за общинската собственост, чл. 35, ал. 1, т. 1, чл. 101, ал. 1 от 

Наредба № 7 за реда на 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, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му 

с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 390 от 21.08.2012 

г.,  
 

Р Е Ш И : 
 

1. Дава съгласието си да бъде включен в раздел II (римско две) от Програмата за 

управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 година, приета с 

Решение № 91 по Протокол № 6/15.02.2012 г. на Общински съвет Две могили,  следният 

имот: Земеделска земя, с площ от 8.036 (осем декара, тридесет и шест квадратни метра), 

представляваща имот с № 000033(тридесет и три), по картата на възстановената 

собственост на земеделската земя на с. Могилино, община Две могили, област Русе, с 

начин на трайно ползване “Друга посевна площ”, при граници и съседи: североизток- 

землищна граница, югозапад- имот № 150002- залесена територия на МЗГ- ДЛ/ДДС, по 

акт за частна общинска собственост № 3607 от 14.08.2012г. на Кмета на Община Две 

могили. 

2. Да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с явно наддаване 

недвижимия имот описан в т.1, съгласно скица № Ф 52211/22.08.2012 г. на Общинска 

служба по земеделие град Две могили. 

2.1. При данъчна оценка на имота в размер на 945.00 лева (деветстотин четиридесет 

и пет лева), и пазарна оценка в размер на 4 822.00 лева (четири хиляди осемстотин двадесет 

и два лева), определя начална цена за продажбата при публичния търг с явно наддаване 

5 000.00 лева (пет хиляди лева).  

2.2. Стъпка на наддаване-10 % (десет процента) от началната цена. 

3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 

за: 

 3.1. Провеждането на публичния търг с явно наддаване за продажбата на описания 

в т. 1 имот; 

3.2. Вписването на продажбата в Публичния регистър на община Две могили за 

разпоредителните сделки с имоти – частна общинска собственост; 



3.3. В три дневен срок от подписването на договора за продажба  да представи 

копие от същия в Общински съвет, съгласно чл.44 ал.1 т.18 от Закона за местното 

самоуправление и местна администрация. 

 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 4 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 

 

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

                    (М. Иларионова)                  (Хр. Ефтимова) 


