ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ• ОБЛАСТ РУСЕ
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg

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

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
№ 692
взето на заседание на Общински съвет – Две могили
с Протокол № 42/22.08.2014 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. 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. № 306 от 07.08.2014 г. с 10 (десет)
гласа „За”, 6 (шест) гласа „Против”, 1 (един) глас „Въздържал се”

РЕШИ:
1. Да бъде продаден след провеждане на публичен търг с явно наддаване
недвижимия имот представляващ „Друга изкуствена водна площ” представляваща имот №
000206 (двеста и шест) по картата на възстановената собственост на земеделската земя в с.
Кацелово, община Две могили, област Русе, ЕКАТТЕ 36703 с площ 18.694 дка (осемнадесет
декара, шестотин деветдесет и четири квадратни метра) при граници и съседи: север-имот
№ 000178-пасище, мера, изток- имот № 000178-пасище, мера, юг- имот № 000178-пасище,
мера, предмет на Акт за частна общинска собственост № 3703 от 01.04.2014 г. на Кмета на
Община Две могили.
1.1. При данъчна оценка на имота в размер на 1 059.90 (хиляда петдесет и девет
лева и деветдесет стотинки), пазарна оценка в размер на 12 992.00 (дванадесет хиляди,
деветстотин деветдесет и два лева), определя начална цена за продажбата при публичния
търг с явно наддаване в размер на 15 000.00 (петнадесет хиляди лева).
1.2. Стъпка на наддаване-10 % (десет процента) от началната цена.
2. След извършване на продажбата на имота 20 % от получените средствата да се
преведат по сметката на Кметство село Кацелово съгласно разпоредбите на Наредба № 7
на Общински съвет Две могили.
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.
Вярно с оригинала
при ОбС: .…............................
(М. Иларионова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: (п )
(Хр. Ефтимова)
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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
№ 706
взето на заседание на Общински съвет – Две могили
с Протокол № 43/26.09.2014 г.
По първа точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл.
45, ал. 9, предложение 1 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 6 и ал. 7
от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация във
връзка със Заповед № 4-95-00-623/02.09.2014 г. на Областния управител на
Област Русе и Докладна записка с вх. № 342 от 05.09.2014 г. с 16
(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа
„Въздържал се”

РЕШИ:
1. Отменя Решение № 692 по Протокол № 42/22.08.2014 г. на Общински съвет –
Две могили.

Вярно с оригинала
при ОбС: .…............................
(М. Иларионова)

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОбС: (п )
(А. Карамехмедов)

