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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 315 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 17/26.02.2021 г. 

По осма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 

1, т. 23, чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 1, т. 1, предложение първо, чл. 3, ал. 2, т. 

24, чл. 4, ал. 1 и чл. 93 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, чл. 7, ал. 2, чл. 10, ал. 2, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за 

нормативните актове и при спазване изискванията на чл. 75 – чл. 80 от 

Административнопроцесуалния кодекс и Докладна записка с вх. № 41 от 

29.02.2021 г. след проведено поименно гласуване с 9 (девет) гласа „За”, 0 (нула) 

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

Р Е Ш И: 
 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за условията и реда за 

установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и продажбата 

им в община Две могили, област Русе, както следва: 

 § 1. В чл. 10 се правят следите изменения и допълнения: 

 1. Създава се нова ал. 3: 

 „(3) Цената за отдаване под наем на общинските жилища по чл. 42, ал. 1, т. 1, 2 и 4 от 

Закона за общинската собственост е 1,50 лв. на кв. м. за гр. Две могили и 1,00 лв./кв. м. за 

другите населени места на територията на общината, за срок от 01.02.2021 г. до 31.12.2021 г.“. 

 2. Досегашните ал. 3, ал. 4 и ал. 5 стават съответно ал. 4, ал. 5 и ал. 6. 

 § 2. Заключителна разпоредба  

 1. Разпоредбата на § 1 влиза в сила от 01.02.2021 г.  

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

изпълнение на настоящото решение. 

 

 

Вярно с оригинала 
 

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

         (М. Димитрова)                            (Мехмед Чолаков) 


