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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 97 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 6/15.02.2012 г. 
 

По осма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 51, 

ал. 7, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 8  от Закона за общинската собственост 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 Общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, чл. 22 ал. 10 , чл. 23 т. 

1, чл. 29, ал. 1, т. 1, чл. 100, т. 2 във връзка с 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 на Община Две могили, област Русе и във връзка с 

чл.15, ал. 2 от Учредителен акт на „Черни Лом 2008” ЕООД – Две могили и 

Докладна записка с вх. № 625 от 06.02.2012 г., 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Да бъде отдаден под наем след провеждане на търг с явно наддаване за срок от 3 

(три) години за търговска дейност, функционално обособена част с площ от 96 (деветдесет 

и шест)  кв. м, част от сграда със смесено предназначение, с идентификатор 20184.1.2099.5 

с обща застроена площ от 542 кв.м (петстотин четиридесет и два кв. м), находяща се в 

Поземлен имот с идентификатор № 20184.1.2099, представляващ „Дворно място” с площ 

от 4675 кв. м (четири хиляди шестстотин седемдесет и пет кв. м), на ул. „Цар Симеон” № 

26 по Акт за общинска собственост № № 3487/14.11.2011г. на Кмета на Община Две 

могили. 

2. За начална цена при провеждане на търга да бъде приета базисната ,месечна 

наемна цена от 3.00 (три) лева на квадратен метър за недвижими имоти  и терени – частна 

общинска собственост за осъществяване на търговка дейност, първа зона съгласно чл. 29 

ал. 1 т.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 на Община Две могили, област Русе. 

3. Стъпка на наддаване при провеждане на търга – 10% (десет процента) от 

началната цена. 

 4. Възлага на управителя на „Черни лом 2008” ЕООД, град Две могили да 

предприеме необходимите действия за провеждането на публичен търг с явно наддаване 

за отдаване под нам на описания в т.1 имот по реда на 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 на Община Две могили, 

област Русе. 

 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 9 гласа 

 „Против”  - 4 гласа 

 „Въздържал се” - 4 гласа 

 

Вярно с оригинала 

 

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

                    (М. Иларионова)                  (Хр. Ефтимова) 


