
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
7150 Две могили, бул. “България” № 84, тел.  08141/ 28 44, e-mail:obc_dvemogili@abv.bg  

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 198 
 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 17/13.08.2008 г. 
 

 По седемнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет 

на основание, чл. 14, ал. 6, пр. 2 от Закона за общинската 
собственост във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация,   
 

Р Е Ш И : 
 

1. Предоставя за временно ползване, за срока на монтажните работи, но 

за не повече от 12 (дванадесет) месеца на ЕФИ “Енерги Фарминг 

Интернешънъл” АГ от град Мюлхайм, както следва: 

1.1. 1 (един) декар от имот № 000069 (шестдесет и девет) с площ от 

29.987 (двадесет и девет декара деветстотин осемдесет и седем квадратни 

метра) по картата на възстановената собственост на земеделската земя в 

землището на село Острица, община Две могили, ЕКАТТЕ 54362, област 

Русе – частна общинска собственост по Акт № 588 от 18.05.2006 г. на Кмета 

на Община Две могили, при граници и съседи: имот № 000071 – полски път 

на Община Две могили, област Русе, имот № 000299 – полски път на Община 

Две могили, област Русе, имот № 000015 – полски път на Община Две 

могили, област Русе, имот № 068012 – Овцеферма на Държавен поземлен 

имот – МЗГ, имот № 000071 – полски път на Община Две могили, област 

Русе и имот № 068033 – Водостопанско съоръжение на Държавен поземлен 

фонд – МЗГ. 

1.2. 1 (един) декар от имот № 000082 (осемдесет и две) с площ от 

115.260 (сто и петнадесет декара двеста и шестдесет квадратни метра) по 

картата на възстановената собственост на земеделската земя в землището на 

село Острица, община Две могили, ЕКАТТЕ 54362, област Русе – частна 

общинска собственост по Акт № 593 от 18.05.2006 г. на Кмета на Община 

Две могили, при граници и съседи: имот № 000299 – полски път на Община 

mailto:e-mail@&dve


Две могили, имот № 021009 – полски път на Община Две могили, област 

Русе и имот № 000015 – полски път на Община Две могили, област Русе. 

 2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да сключи договор за 

наем с ЕФИ “Енерги Фарминг Интернешънъл” АГ от град Мюлхайм, 

съгласно действащата нормативна уредба. 

 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 

 

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

           (Н. Начева)              (Б. Георгиев) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
7150 Две могили, бул. “България” № 84, тел.  08141/ 28 44, e-mail:obc_dvemogili@abv.bg  

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 225 
 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 21/06.10.2008 г. 
 

По втора точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основание чл. 32, ал. 2, изречение 1 от Закона за администрацията, 
във връзка с чл. 45, ал. 4, изречение 1 и изречение 2, предложение 1 

от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 101, ал. 1, изречение 1, предложение 1, ал. 6, 
предложение 1 и 7 от Правилника за организацията и дейността 

на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация,  
 

Р Е Ш И : 
  

 1. Отменя свое Решение № 198 по Протокол № 17 от 13.08.2008 година. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Вярно с оригинала 

 

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

           (Н. Начева)              (Б. Георгиев) 

mailto:e-mail@&dve

