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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 274 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 15/29.12.2020 г. 
 

По шеста 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. 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. 1 и чл. 

34, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост и чл. 10, ал. 1, т. 3 от 

Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 

вещи - общинска собственост в Община Две могили, област Русе и Докладна 

записка с вх. № 367 от 10.12.2020 г. след проведено поименно гласуване с 12 

(дванадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие да бъде закупен следният имот – частна собственост, а именно: 

поземлен имот с идентоификатор 83301.48.5 по КККР на с. Широково, общ. Две могили, обл. 

Русе, местност „Под село“, вид територия „Земеделска“, категория IV, НТП „Ливада“, с площ  

от 3300 кв. м, стар номер 048005 за сумата от 1800,00 лева (хиляда и осемстотин лева).  

2. Дава съгласие след влизане в сила на настоящото Решение да бъде сключен договор 

за покупко-продажба между собствениците на гореописания имот и Кмета на Община Две 

могили. 

3. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 

изпълнение на решението. 

4. В тридневен срок от подписването на договора за покупко-продажба,  да бъде 

представено копие от същия в Общински съвет. 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 
 

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

         (М. Димитрова)                  (Юлиана Тодорова) 


