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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 16 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 3/02.12.2011 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 Правилника за организацията и дейността на 

общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 35, ал. 4 от Закона за 

общинската собственост, § 4 от Закона за енергетиката и 

Докладна записка с вх. № 492 от 28.11.2011 г., 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Дава съгласие да бъдат продадени без търг или конкурс на Е. ОН – 

АД – лицензирано енергийно предприятие правото на собственост върху 

енергийни съоръжения, представляващи елементи от ценностната и 

разпределителната мрежа, както следва: 

1.1. Недвижим имот – частна общинска собственост по АОС № 

3489/28.11.2011 г. на Кмета на Община Две могили, представляващ 

„Трафопост”, състоящ се от сграда с идентификатор 20184.1.2890.1 (двадесет 

хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, две хиляди осемстотин и 

деветдесет, точка, едно) – високо тяло със застроена площ от 29 кв. м. и 

сграда с идентификатор 20184.1.2890.2 (двадесет хиляди сто осемдесет и 

четири, точка, едно, точка, две хиляди осемстотин и деветдесет, точка, две) – 

ниско тяло със застроена площ от 15 кв. м., находящ се в поземлен имот с 

идентификатор 20184.1.2890 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, 

едно, точка, две хиляди осемстотин и деветдесет) целия с площ от 158 кв. м. 

по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Две могили, 

одобрени със Заповед № РД – 18 – 5/19.01.2010 г., находящ се на булевард 

„България” № 93 с прилежащите машини, съоръжения и сервитутна зона.  

1.2. Недвижим имот – частна общинска собственост по АОС № 

3572/16.12.2005 г. (№ 60/11.02.1998 г.) на Кмета на Община Две могили, 

представляващ „Трафопост”, състоящ се от сграда с идентификатор 



20184.1.2145.1 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, 

две хиляди сто четирдесет и пет, точка, едно) със застроена площ от 43 кв. м., 

находящ се в поземлен имот с идентификатор 20184.1.2145 (двадесет хиляди 

сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, две хиляди сто четирдесет и пет) 

с площ от 315 кв. м. По кадастралната карта и кадастралните регистри на 

град Две могили, одобрени със Заповед № РД – 18 – 5/19.01.2010 г., находящ 

се на улица „Гурко” № .... с прилежащите машини, съоръжения и сервитутна 

зона. 

2. Възлага на Кмета на Общината да изготви оценка на описаните в 

точка 1 имоти и ги предложи за одобрение. 

3. След одобрение на на пазарните оценки на имотите по точка 1 го 

опревомощава лично или чрез друго упълномощено от него лице да води 

преговори и да сключи договор за продажба на двата имота подробно 

описани в това решение. 

4. Упълномощава Кмета на Общината: 

4.1. Да изпълни решението на Общинския съвет. 

4.2. Да представи как е изпълнено решението ни. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 1 гласа 
 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 

 

 

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

                    (М. Иларионова)                           (Хр. Ефтимова) 


