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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
№ 891
взето на заседание на Общински съвет – Две могили
с Протокол № 53/29.05.2015 г.
По осма 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. 4, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската
собственост, чл. 22а от закона за насърчаване на инвестициите, чл. 42, ал. 1,
ал. 2 и ал. 4 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане
с имоти и вещи- общинска собственост в Община Две могили, област Русе, чл.
15, ал. 1, т. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 25 за насърчаване на инвестициите с
общинско значение в Община Две могили и условията и редът за издаване на
сертификат клас В, 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. № 181 от 18.05.2015 г. с
13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 3 (три) гласа
„Въздържал се”,

РЕШИ:
1. Дава съгласието си да бъде включен в т. 2 на Раздел ІV (четвърти) от Програмата за
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 година, приета с Решение
№ 791 по Протокол № 49/30.01.2015г. на Общински съвет Две могили, имот № 000096
(деветдесет и шест) с площ 98.866 дка (деветдесет и осем декара, осемстотин шестдесет и шест
кв.м.) с начин на трайно ползване „Друга животновъдна ферма”по картата на възстановената
собственост на земеделската земя на с. Острица, Община Две могили, област Русе, ЕКАТТЕ
54362 при граници и съседи: север -имот № 000135 - на „Рибовъдство Острица” ООД, изток имот № 000136 - на „Рибовъдство Острица” ООД, юг - имот № 000099- на „Рибовъдство
Острица” ООД, предмет на Акт за частна общинска собственост № 3726 от 15.05.2015 г.
2. Да бъде продаден, на „Рибовъдство Острица” ООД, недвижимият имот описан в т. 1.
2.1. При данъчна оценка на имота 13 080 (тринадесет хиляди и осемдесет) лева
определя сумата 80 000 (осемдесет хиляди) лева при издаване на заповедта и сключване на
договора с инвеститора.
3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия за
изпълнение на решението по т. 2 и 2.1.
3.1. Вписването на продажбата в Публичния регистър на община Две могили за
разпоредителните сделки с имоти – частна общинска собственост;
3.2. В три дневен срок от подписването на договора за продажба да представи копие от
същия в Общински съвет.
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