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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1097 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 56/04.10.2019 г. 
 

По десета 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. 

14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, чл. 23, ал. 1 от Наредба № 

7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – 

общинска собственост в Община Две могили и т. 7 от Приложение № 1 

„Тарифа за определяне на минимални месечни цени на квадратен метър за 

отдаване под наем на общински нежилищни имоти” от същата наредба и 

Докладна записка с вх. № 308 от 17.09.2019 г. след проведено поименно 

гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 (един) 

глас „Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие да бъде включен в раздел IV от Годишната програма за 

управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Две могили за 2019 

г. следният недвижим имот: дворно място с площ 264 кв. м. съставляващо ПИ с 

идентификатор 20184.1.1060 и и избени помещения от попадащата в имота сграда с 

идентификатор 20184.1.1060.1 по КККР на град Две могили, със застроена площ от 126 кв. 

м. по Акт за частна общинска собственост № 3780/21.12.2016 г. 

2. Дава съгласие да бъде отдаден под наем част от следния недвижим имот: избено 

помещение от 36,26 кв. м., състоящо се от две стаи разположени в североизточния край на 

сграда с идентификатор 20184.1.1060.1 и част от дворно място от 24,00 кв. м., находящо се 

в югозападния край на поземлен имот с идентификатор 20184.1.1060 по КККР на гр. Две 

могили, с административен адрес: гр. Две могили, бул. „България” № 92 /Земеделски 

център/, с Акт за частна общинска собственост № 3780 от 21.12.2016 г. със срок до 

31.12.2020 г. на СНЦ „Развитие на социалния капитал”, със седалище и адрес на 

управление: гр. Две могили, община Две могили, област Русе, бул. „България” № 80. 

3. Определя начална месечна наемна цена за недвижимия имот съгласно т. 7 от 

Приложение № 1 „Тарифа за определяне на минимални месечни наемни 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 в размер на 1,50 лв. (един лев и петдесет стотинки) за 

кв. м. или 90.39 лева (деветдесет лева и тридесет и девет стотинки) без ДДС и 108.46 лева 

(сто и осем лева и четиридесет и шест стотинки) с ДДС. 



4. Възлага на Кмета на Община Две могили да изпълни решението на Общински 

съвет Две могили. 

5. Възлага на кмета да сключи договор за наем със СНЦ „Развитие на социалния 

капитал”, със седалище и адрес на управление: гр. Две могили, община Две могили, 

област Русе, бул. „България” № 80. 

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

         (М. Димитрова)                 (Ст. Димитров) 


