
О БЩИН А ДВЕ МО ГИ ЛИ••••  О БЛАСТ  Р УСЕ  
 7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

VІ – ТИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 116 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 7/30.03.2012 г. 
 

По дванадесета 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. 35, ал. 1, чл. 41, 

ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 35, ал. 1, т. 1, чл. 101, ал. 1 

от Наредба № 7 за реда на 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, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му 

с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 122-680 от 

16.03.2012 г., 
  

Р Е Ш И : 
 

1. Дава съгласието си да бъде включен в раздел II (римско две) от Програмата за 

управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 година, приета с 

Решение № 91 по Протокол № 6/15.02.2012 г., имот – частна общинска собственост по 

Акт за частна общинска собственост № 3508 от 27.12.2012 г. на Кмета на Община Две 

могили, а именно: „Дворно място” с площ от 410 кв. м. (четиристотин и десет квадратни 

метра), съставляващо новообразуван поземлен имот с пл. № 564 (петстотин шестдесет и 

четири) в кв.34 (тридесет и четири) по регулационния план на село Батишница, област 

Русе, при граници и съседи: север – поземлен имот XІ - 460 (римско единадесет, тире, 

арабско четиристотин и шестдесет), изток – път, юг – поземлен имот І – 474 (римско едно, 

тире, арабско четиристотин седемдесет и четири), находящ се в село Батишница, на улица 

”Дунав” № 56б. 

2. Да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с явно наддаване следният 

имот – частна общинска собственост по Акт за частна общинска собственост № 3508 от 

27.12.2012 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: Дворно място с площ от 410 кв. 

м. (четиристотин и десет квадратни метра), съставляващо новообразуван поземлен имот с 

пл. № 564 (петстотин шестдесет и четири) в кв.34 (тридесет и четири) по регулационния 

план на село Батишница, област Русе, при граници и съседи: север – поземлен имот XІ - 

460 (римско единадесет, тире, арабско четиристотин и шестдесет), изток – път, юг – 

поземлен имот І – 474 (римско едно, тире, арабско четиристотин седемдесет и четири), 

находящ се в село Батишница, на улица ”Дунав” № 56б. 

2.1. При данъчна оценка на имота в размер на 913.20 (деветстотин и тринадесет 

лева и двадесет стотинки), а пазарна оценка е в размер на 1 025.00 (хиляда двадесет и пет 



лева и нула стотинки), определя началната цена за продажба при провеждане на 

публичния търг с явно наддаване да бъде 1 100.00 (хиляда и сто лева и нула стотинки). 

2.2. 50 % от реализираната продажба да се преведе по сметката на кметството за 

решаване на въпроси от местно значение. 

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

3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 

за: 

 3.1. Провеждането на публичния търг с явно наддаване за продажбата на описания 

в т. 1 имот. 

3.2. Вписването на продажбата в Публичния регистър на община Две могили за 

разпоредителните сделки с имоти – частна общинска собственост. 

3.3. В тридневен срок от подписването на договора за продажба да изпрати на 

общинския съвет, копие от него. 
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника 

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 

 

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

                    (М. Иларионова)                  (Хр. Ефтимова) 


