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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 175 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 9/23.05.2012 г. 
 

По единадесета 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 

Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската 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 и Докладна записка с вх. № 229 от 

15.05.2012 г., 
  

Р Е Ш И : 
 

1. Да бъдат продадени, след провеждане на публичен търг с явно наддаване 

имотите описани в Приложение № 1. 

1.1. Стъпка на наддаване-10% (десет процента) от началната цена. 

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

за: 

 2.1. Провеждането на публичния търг с явно наддаване за продажбата на описаните 

в приложение №1 имоти 

2.2. Вписването на продажбите в Публичния регистър на община Две могили за 

разпоредителните сделки с имоти – частна общинска собственост; 

2.3. В три дневен срок от подписването на договорите за продажба  да представи 

копие от същите в Общински съвет. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника 

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

 

 

Вярно с оригинала 

 

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

                    (М. Иларионова)                  (Хр. Ефтимова) 


