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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 729 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 35/23.02.2018 г. 
 

По шестнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с 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. 1 и т. 2 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, чл. 27, ал. 1, т. 3 от Закона за арендата в 

земеделието и Докладна записка с вх. № 52 от 15.02.2018 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. Одобрява проект на Споразумение за прекратяване на договор за аренда № 379 

от 04.01.2012 г., вписан под № 2, том 1 в Служба по вписванията гр. Бяла, сключен между 

Община Две могили и „Лигнум холдинг” АД. 

2. Упълномощава Кмета да подпише одобрения проект на споразумение, съгласно 

т. 1 от настоящото решение. 

3. В тридневен срок от изпълнение на решението, да представи копие от 

сключеното споразумение в Общински съвет, съгласно чл. 44, ал. 1, т. 18 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация. 

 Приложение:  

1. Проект на Споразумение за прекратяване на договор за аренда № 379 от 

04.01.2012 г., вписан под №2, том 1 в Служба по вписванията гр. Бяла] 

2. Уведомление с вх. №4403 от 29.11.2017 г. от адв. Пламен Борисов – Софийска 

адвокатска колегия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 
 

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

                    (М. Димитрова)                       (Хр. Ефтимова) 


