ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ
7150 Две могили, бул. “България” № 84, тел. 08141/ 28 44, e-mail:obc_dvemogili@abv.bg

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
№ 142
взето на заседание на Общински съвет – Две могили
с Протокол № 14/20.06.2008 г.
По втора точка от дневния ред, Общинският съвет, на
основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл.
32, ал. 1, т. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинска собственост на община Две могили,
област Русе, приета с Решение № 193 по Протокол №
24/24.03.2005 година във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал.
2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация,

РЕШИ:
1. Да бъдат продадени, след провеждане на търг на следните имоти –
частна общинска собственост, описани в Акт за общинска собственост №
61/17.12.1997 година на Кмета на Община Две могили, както следва:
1.1. Масивна едноетажна сграда (агрегатно) със застроена площ от
70 (седемдесет) квадратни метра, построена през 1989 година върху
общинско дворно място с площ от 165 (сто шестдесет и пет) квадратни
метра, находящо се в град Две могили, община Две могили, област Русе, в
близост до булевард „България”, откъм изхода на града в посока село
Иваново, представляващо урегулиран поземлен имот V (римско пет), в
квартал 116 (сто и шестнадесет) по устройствения план на град Две
могили, община Две могили, област Русе, при граници: имот VІІ (римско
седем), общинска мера, имот ІІ (римско две) и имот І (римско едно).
1.2. Масивна едноетажна сграда със застроена площ от 63
(шестдесет и три) квадратни метра, построена през 1976 година върху
общинско дворно място с площ от 205 (двеста и пет) квадратни метра,
находящо се в град Две могили, община Две могили, област Русе, в близост
до булевард „България”, откъм изхода на града в посока село Иваново,
представляващо урегулиран поземлен имот VІ (римско шест), в квартал

116 (сто и шестнадесет) по устройствения план на град Две могили,
община Две могили, област Русе, при граници: общинска мера, имот ІІ
(римско две) и имот V (римско пет).
2. Упълномощава кмета на Община Две могили да предприеме
необходимите действия за провеждане на търг за продажба на двата имота,
описани подробно в точка 1 на настоящото решение, след оценяване от
лицензиран оценител.
Гласували 14 (четиринадесет) съветника
„За”
- 14 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” - 0 гласа

Вярно с оригинала
при ОбС: ......................
(Н. Начева)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
(п )
(Б. Георгиев)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ
7150 Две могили, бул. “България” № 84, тел. 08141/ 28 44, e-mail:obc_dvemogili@abv.bg

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
№ 171
взето на заседание на Общински съвет – Две могили
с Протокол № 16/18.07.2008 г.
По десета точка от дневния ред, Общинският съвет, на
основание чл. 32, ал. 2, изречение 1 от Закона за администрацията,
във връзка с чл. 45, ал. 4, изречение 1 и изречение 2, предложение 1
от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 101, ал. 1, изречение 1, предложение 1, ал. 6,
предложение 1 и 7 от Правилника за организацията и дейността
на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация,

РЕШИ:
1. Отменя свое Решение № 142 по Протокол № 14 от 20.06.2008 г.
Гласували 14 (четиринадесет) съветника
„За”
- 14 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” - 0 гласа

Вярно с оригинала:
при ОбС: ......................
(Н. Начева)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
(п )
(Б. Георгиев)

