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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 647 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 39/30.05.2014 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. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник 

№ 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, 

ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 35, ал. 1, т. 1, чл. 37, ал. 1, 

чл. 51, т.1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост в Община Две могили, 

област Русе и Докладна записка с вх. № 209 от 19.05.2014 г. със 7 (седем) 

гласа „За”, 8 (осем) гласа „Против” и 2 (два) гласа „Въздържал се” 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Не дава съгласието си да бъде включен в т. 2 на Раздел ІV (четвърти) от 

Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 година, 

приета с Решение № 561 по Протокол № 34/ 24.01.2014г. на Общински съвет Две могили 

имота представляващ дворно място с площ 900 кв.м. представляващо имот с 

идентификатор 20184.1.2180 (две, нула, едно, осем, четири, точка, едно, точка, две, едно, 

осем, нула), по кадастралната карта и кадастрални регистри на град Две могили, Община 

Две могили, област Русе, ЕКАТТЕ 20184 с начин на трайно ползване “Ниско застрояване”, 

при граници и съседи: север имот с идентификатор 20184.1.595, изток имот с 

идентификатор 20184.1.2179, юг имот с идентификатор 20184.1.2822, предмет на Акт за 

частна общинска собственост № 3702 от 01.04.2014г. 

2. Не дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с явно 

наддаване недвижимия имот описан в т. 1. 

3. Възлага на Кмета на Общината да изпълни решението на Общинския съвет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 
 

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

                    (М. Иларионова)                  (Хр. Ефтимова) 


