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
№ 390
взето на заседание на Общински съвет – Две могили
с Протокол № 20/25.11.2016 г.

По втора 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 във връзка с 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. 3 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 38, 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. № 568 от 10.11.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа
„За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”,

РЕШИ:
,

1. Дава съгласието си да бъде включен в т. 2 на Раздел IV (четвърти) от Програмата
за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 година, приета с
Решение № 73 по Протокол № 6/29.01.2016 г. на Общински съвет Две могили следния
имот: „Дворно място” с площ 990 кв. м., представляващо УПИ VII 659 в кв. 86 по
регулационния план на с. Кацелово, Община Две могили, Област Русе.
2. Да бъде продаден на Александър Цветков Александров, имота описан в т. 1.
3. При данъчна оценка на имота, в размер на 4 044.20 лева (четири хиляди
четиридесет и четири лева и двадесет стотинки) и пазарна оценка в размер на 4 168.00
(четири хиляди сто шестдесет и осем) лева, съгласно доклада на лицензиран оценител,
определя цена в размер на 4 200.00 (четири хиляди и двеста) лева без ДДС или 5 040.00
(пет хиляди и четиридесет) лева с ДДС при сключване на договора за покупко – продажба.
3.1. 15 % от средствата, постъпили от продажбата да бъдат преведени по сметката
на с. Кацелово, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление
и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, област
Русе.
4. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия
за:
4.1. Изпълнение на решението по т. 1 и т. 2.
4.2. Сключването на договора за покупко – продажба и вписването му в Публичния
регистър на Община Две могили за разпоредителните сделки с имоти – частна общинска
собственост.

Вярно с оригинала
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