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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 821 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 40/26.07.2018 г. 
 

По осма 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. 

12, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 

16, 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. № 208 от 12.07.2018 г. след проведено поименно 

гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И : 
  

1. Предоставя за срок от 10 /десет/ години на териториалната структура – Районна 

служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Две могили при Регионална 

дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - Русе, бул. „Скобелев” № 49, 

БУЛСТАТ 129010876, безвъзмездно за управление следният недвижим имот - частна 

общинска собственост: 1. Административна сграда с идентификатор 20184.1.2147.1 по 

КККР на гр. Две могили със застроена площ от 76 кв. м., брой етажи 2; 2. Сграда с 

идентификатор 20184.1.2147.2 със застроена площ от 218 кв. м., брой етажи 1, с 

предназначение: Хангар, депо, гараж по Акт за общинска собственост № 4028/10.07.2018 

г., находящ се в гр. Две могили, ул. „Тетевен” №3, ситуиран в поземлен имот с 

идентификатор 20184.1.2147 при граници: север-20184.1.882, изток – 20184.1.2146, юг-

20184.1.2718.  

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да сключи договор за предоставяне за 

безвъзмездно управление на описания имот. 

3. В тридневен срок от сключване на договора, Кмета на Община Две могили да 

представи копие на същия в Общински съвет – Две могили. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 
 

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

                    (М. Димитрова)                       (Хр. Ефтимова) 


