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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
№ 825
взето на заседание на Общински съвет – Две могили
с Протокол № 51/27.03.2015 г.
По втора 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, във връзка с чл. 75, ал. 1 от
Закона за подземните богатства, разпоредбите на чл. 39, ал. 3 и чл. 41, ал. 2
от Закона за общинската собственост, чл. 35, ал. 1, т. 4 от Наредба № 7 за
реда за придобиване, управление и 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. № 71 от 20.02.2015 г. с 11 (единадесет) гласа „За”, 1
(един) глас „Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”,

РЕШИ:
1. Определя цена в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лева годишно за учредено
вещно право на ползване за имот № 000187 с площ 59.389 дка, начин на трайно ползване
„Друга селскостопанска територия” в местността „Кавакленде” по картата на
възстановената собственост на земеделската земя в село Могилино, област Русе ЕКАТТЕ
30380, при граници и съседи: север и изток имот № 000188 - пасище, мера на Общината,
юг имот № 155003 - залесена територия на МЗГ, предмет на Акт за частна общинска
собственост № 3674/07.01.2014 г.
2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да сключи договор за учредяване
вещно право на ползване върху имота по т. 1, с „ТЕРЕКС и КО” АД град София.
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