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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 925 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 47/25.01.2019 г. 
 

По девета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 

21, ал. 1, т. 8, 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. 7 във връзка 

с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 17 и чл. 50, т. 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” от същата наредба 

и Докладна записка с вх. № 14 от 14.01.2019 г. след проведено поименно 

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

гласа „Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И : 
  

1. Дава съгласие да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години за временно 

и възмездно ползване чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване част от имот – 

публична общинска собственост: лекарски кабинет с площ 18 кв. м, с административен 

адрес: ул. „Христо Ботев” № 19, находящ се на първи етаж в триетажна масивна сграда, 

строена през 1973-1975 година, с площ 492 кв. м., представляваща „Здравно заведение” 

(бивша Поликлиника), с идентификатор 20184.1.1565.1 по КККР на гр. Две могили, 

попадаща в Поземлен имот 20184.1.1565 по КККР на гр. Две могили, предмет на Акт за 

публична общинска собственост № 3725/24.03.2015 г. Имота да се използва за 

предоставяне на първична или специализирана извънболнична помощ, съгласно чл. 11, ал. 

1 от Закона за лечебните заведения. 

2. Определя начална месечна наемна цена за недвижимия имот, съгласно т. 4 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 0,20 ст. (двадесет стотинки) за кв.м. или 

3,60 лв.(три лева и шестдесет стотинки) без ДДС и 4,32 лв. (четири лева и тридесет и две 

стотинки) с ДДС. 

3. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 

4. Определя следните условия за допускане до участие в търга: 

4.1 Кандидатите да са регистрирани по Търговския закон или по Закона за 

кооперациите, съгласно чл. 3 от Закона за лечебните заведения; 

4.2 Кандидатите да отговарят на изискванията за лечебни заведения за 

извънболнична помощ, съгласно чл. 8, ал. 1, т. 1, б. „а” и т. 2, б. „а” от Закона за 

лечебните заведения; 



4.3 Кандидатите да имат сключен договор с Национална здравноосигурителна 

каса;  

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

съвет Две могили. 

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) 


