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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 419 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 27/27.06.2013 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. 

8, ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 100, т. 2 и чл. 101, 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 н Община Две могили, 

област Русе и Докладна записка с вх. № 223 от 17.06.2013 г. с 16 

(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържали се”, 
  

Р Е Ш И : 
 

1. Общински съвет дава съгласие да бъде отдаден под наем след провеждане на 

търг с явно наддаване за срок от 5 (пет) години имот № 47 в масив 226 “Друг вид имот със 

селищен характер” от 780 кв.м. – “Зелена махала” в землището на с.Пепелина, община Две 

могили, предмет на акт за частна общинска собственост № 2111/2009 г.  

 1.1. Начална цена при порвеждането на търга да бъде 46.80 лева (четиридесет и 

шест лева и осемдесет стотинки) годишна наемна цена или 60.00 лева на декар. 

 1.2. Стъпка на наддаване при провеждане на търга-10 % (десет процента) от 

началната цена. 

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

за изпълнение на решението. 

 3. В тридневен срок от изпълнението на решението, да се представи екземпляр от 

сключения договор в Общински съвет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 

 

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

                    (М. Иларионова)                  (Хр. Ефтимова) 


