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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 470 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 30/27.09.2013 г. 
 

 

По единадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 111, буква „в” от Закона за 

задълженията и договорите, чл. 3, ал. 2, т. 24 и чл. 4, ал. 1 от Правилник № 

1  за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация и Докладна записка с вх. 

№ 341 от 16.09.2013 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

„Против” и 2 (два) гласа „Въздържали се”, 
  
 

Р Е Ш И : 
 

 

1. Дава съгласие дължимата сума в размер на 293.67 (двеста деветдесет и три лева и 

седендесет и шест стотинки) произтичаща от неизплатен месечен наем ведно с лихвата за 

забава от наемателя - Величка Стефанова от село Батишница, изчислена от 22.04.2004 

година до настоящият момент да бъдат отписани, като просрочени и несъбираеми. 

 2. Дава съгласие дължимата сума в размер на 8.86 (осем лева и осемдесет и шест 

стотинки) произтичаща от неизплатен месечен наем ведно с лихвата за забава от 

наемателя - ЕТ”Джани” село Бъзовец, изчислена от 01.11.2003 година до настоящият 

момент да бъдат отписани, като просрочени и несъбираеми. 

3. Дава съгласие дължимата сума в размер на 148.70 (сто четиридесет и осем лева и 

седемдесет стотинки) произтичаща от неизплатен месечен наем ведно с лихвата за забава 

от наемателя- Шукри Джевдетов Шукриев от село Помен, изчислена от 30.11.2009 година 

до настоящият момент да бъдат отписани, като просрочени и несъбираеми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 

 

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

                    (М. Иларионова)                  (Хр. Ефтимова) 


