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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

тел./факс 08141/ 28 44, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 548 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 43/20.11.2009 г. 
 

По единадесета 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 и чл. 3, ал. 

2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за 

общинската собственост и чл. 19, ал. 1 и чл. 29, ал. 1 от Наредба 

№ 7 за реда за придобиване на право на собственост и на 

ограничени вещни права, за предоставяне за управление под наем и 

за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на 

Община Две могили и Докладна записка с вх. № 519 от 11.11.2009 

г., 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Да бъдат отдадени под наем за срок от 5 (пет) години, след 

провеждане на публичен търг с явно наддаване, части от имоти – общинска 

собственост за осъществяване на търговска дейност и услуги, а именно: 

1.1 Сервизно помещение с площ от 9 квадратни метра, находящо се на 

втори етаж от масивна двуетажна сграда с площ от 263.00 (двеста шестдесет 

и три) квадратни метра, построена върху общинско дворно място с площ от 1 

385 (хиляда триста осемдесет и пет) квадратни метра, строена през 1989 

година, по Акт за ПОС № 134Б/20.03.2000г., находящо се в село Кацелово, 

Община Две могили, област Русе, на улица  „Трети март” № 1 и 

съставляващо имот VII (седем арабско) в квартал 61 по плана на село 

Кацелово, община Две могили, при граници: от две страни улици, Коста 

Стефанов Костадинов, при първоначална месечна наемна цена от 1.50 (един 
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лев и петдесет стотинки) на квадратен метър или 13.50 (тринадесет лева и 

петдесет стотинки). 

1.2 Помещение от 6.6 квадратни метра, находящо се на втори етаж на 

двуетажна сграда с площ от 170 (сто и седемдесет) квадратни метра ½ от 

изба, построена върху общинско дворно място с площ от 1 470 (хиляда 

четиристотин и седемдесет) квадратни метра по Акт за ПОС 

№122/20.08.1999 г., находящо се в село Могилино, Община Две могили, 

област Русе, на улица „ Възраждане” № 65 и съставляващо имот XV-182 

(петнадесет римско, тире, сто осемдесет и две арабско) в квартал 18 по плана 

на село Могилино, община Две могили, при граници от две страни улици и 

съсобственици, юг улица ОК 98-а, Север парцел XVI-182 (шестнадесет 

римско, тире, сто осемдесет и две арабско), при първоначална месечна 

наемна цена от 1.50 (един лев и петдесет стотинки) на квадратен метър или 

9.90 (девет лева и деветдесет стотинки). 

1.3 Складово помещение от 4.38 квадратни метра, находящо се на 

втори етаж на двуетажна масивна сграда „Културен дом” с площ от 280 

(двеста и осемдесет) квадратни метра, построена върху общинско дворно 

място с площ от 1.600 (хиляда и шестстотин) квадратни метра по Акт за ПОС 

№ 114/20.05.1999 г., находящо се в село Помен, Община Две могили, област 

Русе, на улица „ Демокрация” № 1 и съставляващо имот V (пет римско) в 

квартал 21 по плана на село Помен, Община Две могили, при граници от три 

страни улици, имот с пл. № 121, при първоначална месечна наемна цена от 

1.50 (един лев и петдесет стотинки) на квадратен метър или 6.57 (шест лева и 

петдесет и седем стотинки). 

2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението, като организира и проведе публичен търг 

с явно наддаване и сключи договор за наем въз основа на резултатите от 

търга. 
 

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 
 

Вярно с оригинала 

 

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

         (М. Иларионова)             (Б. Георгиев) 
 


