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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1035 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 63/26.08.2011 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, 

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. 1 във връзка с 

чл. 34, ал. 4, изр. 2 и чл. 41 от Закона за общинската собственост, 

чл. 35 ал. 1 т. 1, чл. 100, т. 1 и чл. 101 ал.1 във връзка с чл. 5, ал. 2 

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 в 

Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 307 

от 08.08.2011 г., 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Да бъде продаден след провеждане на публичен търг имот – 

частна общинска собственост по Акт № 121 от 20.08.1999 г. на Кмета на 

Община Две могили, а именно: Урегулиран поземлен имот VІІ – 190 

(римско седем, тире, арабско сто и деветдесет), в квартал 18 (осемнадесет) 

по устройствения план на село Могилино, община Две могили, област 

Русе, при граници: улица, ХV – 182 (римско петнадесет, тире, арабско сто 

осемдесет и пет), имот ІV – 184 (римско четири, тире, арабско сто 

осемдесет и четири), имот VІ – 190 (римско шест, тире, арабско сто и 

деветдесет) и имот VІІІ – 191 (римско осем, тире, арабско сто деветдесет и 

едно), състоящ се от дворно място с площ от 1 240 (хиляда двеста и 

четиридесет) квадратни метра, заедно с построената в него през 1987 г. 

двуетажна масивна жилищна сграда (Дом на специалиста) със застроена 



площ 170 (сто и седемдесет) квадратни метра, находящ се в село 

Могилино, община Две могили, на улица „Малчика” № 1а. 

  2.  При данъчна оценка на този имот в размер на 9 824.90 (девет 

хиляди осемстотин двадесет и четири лева и деветдесет стотинки), 

одобрява пазарната му оценка в размер на 21 390.00 (двадесет и една 

хиляди триста и деветдесет лева и нула стотинки), която да бъде начална 

цена при провеждането на публичния търг. 

  3. Общинския съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да 

предприеме необходимите действия за: 

3.1. Вписването в Публичния регистър на Община Две могили на 

разпоредителната сделка с имота – частна общинска собственост.  

3.2. Провеждането на публичния търг с тайно наддаване за 

продажбата на описания в точка 1 имот. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  

 „ За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 

 

 

Вярно с оригинала 

 

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

                 (М. Иларионова)                          (Б. Георгиев) 


