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

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

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
№ 871
взето на заседание на Общински съвет – Две могили
с Протокол № 44/30.11.2018 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, 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. 14, ал. 6 и чл. 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 и т.
4 от Приложение № 1 „Тарифа за определяне на минимални месечни цени на
квадратен метър за отдаване под наем на общински нежилищни имоти” Област
Русе от същата наредба и Докладна записка с вх. № 298 от 05.11.2018 г. след
проведено поименно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”,

РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години, за временно
и възмездно ползване на част от следния недвижим имот - публична общинска
собственост: лекарски кабинет № 14, с площ 18.00 кв. м. /осемнадесет квадратни метра/,
находящ се в триетажна масивна сграда, етаж 2, в Здравно заведение /Поликлиника/ гр.
Две могили, Община Две могили, ул. „Христо Ботев” № 19, строена през 1973-75 година,
в поземлен имот с идентификатор 20184.1.1565 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири,
точка, едно, точка, хиляда петстотин петдесет и шест) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Две могили, с начин на трайно ползване „За друг обществен
обект, комплекс”, при граници и съседи: 20184.1.1147 (две хиляди сто осемдесет и четири,
точка, едно, точка, хиляда сто четиридесет и седем), 20184.1.1152 (двадесет хиляди сто
осемдесет и четири, точка, едно, точка, хиляда сто петдесет и две), 20184.1.2785 (двадесет
хиляди сто осемдесет и четири, точка , едно, точка, две хиляди седемстотин осемдесет и
пет) по АПОС № 3725/24.03.2015 г.
2. Базисната месечна наемна цена за недвижим имот съгласно т. 4 от Приложение
№ 1 „Тарифа за определяне на минимални месечни цени на квадратен метър за отдаване
под наем на общински нежилищни имоти” от Наредба № 7 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две
могили, Област Русе е 0.20 ст. (двадесет стотинки) за кв.м. или 4,32 лв. /четири лева и
тридесет и две стотинки/ с ДДС.
3. Възлага на Кмета на Община Две могили да изпълни решението на Общински
съвет Две могили.
4. В тридневен срок от сключването на договора за отдаване под наем, да се
представи копие от същия в Общински съвет Две могили.
Вярно с оригинала
при ОбС: .…............................
(М. Димитрова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: (п )
(Ст. Димитров)

