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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 459 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 29/23.08.2013 г. 
 

По шестнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 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, чл. 

39, ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 63, ал. 1 във връзка с чл. 

66, ал. 1, т. 2 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 н 

Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 318 от 

21.08.2013 г. с 0 (нула) гласа „За”, 16 (шестнадесет) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, 
  

Р Е Ш И : 
 

1. Не дава съгласието си да бъде включен в раздел IІІ (римско три) от Програмата 

за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 година, приета с 

Решение № 330 по Протокол № 22/22.02.2013г. на Общински съвет Две могили, част от 

имота представляващ: Масивна едноетажна сграда за обществено хранене със застроена 

площ 601кв.м. с идентификатор 20184.1.755.6 строена 1984 г. в поземлен имот с 

идентификатор 20184.1.755 по кадастралната карта и кадастрални регистри на град Две 

могили, с начин на трайно ползване:Ниско застрояване (до 10м.) административен адрес 

ул.”Св. Св. Кирил и Методий” № 14, при граници и съседи за имота: ПИ№№ 

20184.1.2778, 20184.1.1149, 20184.1.1151, 20184.1.2277, предмет на Акт за частна 

общинска собственост 3510/27.02.2012 г., а именно: 

- столова от 275кв.м. заедно с маси, столове и друг прилежащ инвентар, посочен по 

опис 

- тоалетни и умивални 

2. Общински съвет не дава съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на 

ползване на СОУ “Св.Св. Кирил и Методий” град Две могили, област Русе, за периода 

15.09.2013 г. – 31.10.2014 г., на имота по т. 1.при следните условия: 

- Разходите за ел.енергия и вода следва да се заплащат съгласно отделно отчитане  

за конкретното помещение от ползвателя. 

- Община Две могили си запазва правата за ползване на помещенията при 

провеждане на тържества, ритуали, обучения и други мероприятия с подобен характер. 

3. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 

изпълнение на решението. 
 

Вярно с оригинала 
 

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

                    (М. Иларионова)                  (Хр. Ефтимова) 


