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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 988 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 49/29.03.2019 г. 
 

По двадесет и пета точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, 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. 

45ж, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и 

ползването на земеделски земи във връзка с &27, ал. 2 от Предходните и 

заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за 

собствеността и ползването на земеделски земи и Решение № 21 от 

01.02.2019 г. по гр. дело № 926 на Беленски районен съд по описа за 2018 г. и 

Докладна записка с вх. № 123 от 18.03.2019 г. след проведено поименно 

гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) 

гласа „Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Предоставя на Тодор Димов Тодоров, гр. Русе, ул. „Петрохан” № 92, вх. 2, ет. 2, 

ап. 8 следния недвижим имот: Имот № 620001, с площ от 1 285 кв. м., с начин на трайно 

ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IV, находящ се в землището 

на с. Пепелина, община Две могили, местността „Урвата”, ЕКАТТЕ 55837, при граници и 

съседи: имот № 085001, имот № 619001, имот № 081001 и имот № 621001, съгласно скица 

№ К23656/ 12.03.2019 г. на Общинска служба по земеделие гр. Борово, съгласно скица-

проект № Ф523563/28.06.2017 г. на Общинска служба по земеделие гр. Борово. 

2. Възлага на Кмета на Общината да връчи решението на Общински съвет на 

Тодор Димов Тодоров по реда на АПК и на Общинска служба по земеделие – гр. Борово 

служебно. 

Приложение: Копие на искане от Общинска служба „Земеделие” гр. Борово, 

офис Две могили с изх. № ДА01-21/07.03.2019 г. с приложенията. 

 

 

 

 

 
Вярно с оригинала 
 

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

                    (М. Димитрова)                       (Ст. Димитров) 


