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VІ – ТИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 
( 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
   

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 951 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 57/29.09.2015 г. 
 

По трета 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. 14, чл. 45а, ал. 3 от Закона за 

общинската собственост, чл. 19, ал. 1, чл. 49, чл. 50, т. 1 от Наредба № 7 за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска 

собственост в Община Две могили, област Русе, т. 13 от Тарифа за определяне 

на минимални месечни наемни цени на квадратен метър от Наредба № 7 за реда 

за придобиване, управление и 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. № 

315 от 11.09.2015 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 

0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Общински съвет дава съгласие да бъде отдаден под наем след провеждане на търг с 

явно наддаване за срок от 5 /пет/ години, имота представляващ: „Апартамент № 5” -

самостоятелен обект с идентификатор 20184.1.2528.3.5 находящ се в Жилищен блок „Гагарин” 

с административен адрес бул. ”България” № 93, вход В, ет. 3, предмет на Акт за частна 

общинска собственост № 3484/11.10.2011 г. 

1.1. Началната месечна наемна цена при провеждането на търга да бъде 100.00 лева 

съгласно т. 13 от Тарифата за определяне на минимални месечни наемни цени на квадратен 

метър за отдаване под наем на общински нежилищни имоти  на Наредба №7 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община 

Две могили, област Русе. 

 1.2. Стъпка на наддаване при провеждане на търга - 10 % (десет процента) от началната 

тръжна  цена. 

1.3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия за 

изпълнение на решението. 

 2. В тридневен срок от изпълнението на решението, да се представи екземпляр от 

сключения договор в Общински съвет. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Вярно с оригинала 
 

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

                    (М. Димитрова)                         (Айдън Карамехмедов) 


