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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 371 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 20/28.05.2021 г. 
 

По девета 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. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 

за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация във връзка с  чл. 12, ал. 3 

от Закона за общинската собственост и Докладна записка с вх. № 133 от 

18.05.2021 г. след проведено поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 

(нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Предоставя безвъзмездно за управление за срок до приключване на ремонтните 

дейности на сграда с идентификатор 20184.1.2923.1 по КККР на гр. Две могили, общ. Две 

могили, обл. Русе, считано от 01.06.2021 г. на Център за спешна медицинска помощ – гр. Русе, 

филиал гр. Две могили, част от имот - публична общинска собственост по Акт за публична 

общинска собственост № 3725/24.03.2015 г. на Кмета на Община Две могили, представляващ  

триетажна сграда с идентификатор 20184.1.1565.1 по КККР на гр. Две могили, общ. Две 

могили, обл. Русе, със застроена площ от 492 кв. м., с предназначение за „Здравно заведение“, 

находяща се върху имот с идентификатор 20184.1.1565 по КККР на гр. Две могили, общ. Две 

могили, обл. Русе, с площ от 2779 кв. м., трайно предназначение на територията – 

урбанизирана, начин на трайно ползване – „За друг обществен обект, комплекс“, а именно: 

помещение намиращо се в югоизточния край на втория етаж в сградата. 

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

изпълнение на решението. 

 

 

 

Вярно с оригинала 
 

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

         (М. Димитрова)                         (Юлиана Тодорова) 


