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

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

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
№ 198
взето на заседание на Общински съвет – Две могили
с Протокол № 10/22.04.2016 г.
По петнадесета 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 във
връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 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. № 238 от 06.04.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула)
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”,

РЕШИ:
,

1. Да бъде отдадена под наем за срок от 5 (пет) години функционално обособена
част от имот с площ 1.5 кв. м. (подходяща за монтаж и експлоатация на банкомат) на
първи етаж, вдясно от входа на общинска сграда с административен адрес гр. Две могили,
бул. „България” № 84, ситуирана в поземлен имот с идентификатор 20184.1.1033, предмет
на Акт за публична общинска собственост № 3513 от 21.03.2012 година на Кмета на
Община Две могили чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.
2. Началната месечна наемна цена при провеждане на търга да бъде 100.00 лева,
като в наемната цена не са включени консумативните разходи за електроенергия.
3. Специфични условия на търга:
- До участие в търга се допускат всички юридически лица регистрирани по
Търговския закон, които са банки по смисъла на Закона за кредитните институции и
притежават лиценз за извършване на банкова дейност;
- Отдавания имот да се използва по предназначение „за банкомат” с цел и
осигуряване на комплексно обслужване на физически и юридически лица;
- Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на имота съобразно
предназначението му;
- Разходите по извършването на вътрешно преустройство, поради използване на
имота за извършването на банкова дейност са за сметка на наемателя.
4. Възлага на Кмета на Община Две могили да изпълни решението на Общински
съвет.
5. В три дневен срок от подписването на договора за наем да представи копие от
същия в Общински съвет.
Вярно с оригинала
при ОбС: .…............................
(М. Димитрова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: (п )
(Байчо Георгиев)

