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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 280 
 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 25/19.12.2008 г. 
 

По девета точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основание, чл. 21 ал. 1 т. 8, чл. 27, ал. 4 и 5 от Закона за местното 

самоуправление и местна администрация и чл. 3 ал. 2 т. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация 
 

Р Е Ш И : 
 

 1. Дава съгласието да бъде разширен в посока северозапад Гробищния 

парк в град Две могили, съставляващ по Акт за публична общинска 

собственост № 1071/165 актуализация от 12.07.2008 г. на Кмета на Община 

Две могили имот № 000257 (нула, нула, нула, двеста петдесет и седем) по 

картата на възстановената собственост на земеделската земя в землището на 

град Две могили, ЕКАТТЕ 20184, област Русе, при граници и съседи: имот № 

000420 – пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000422 – полски 

път на Община Две могили, област Русе, имот № 145004 – Стопански двор на 

Държавен поземлен фонд – МЗГ, имот № 000421 – пасище, мера на земи по 

чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000256 – гора в земеделски земи по чл. 19 от 

ЗСПЗЗ, имот № 000258 – пасище, мера на Община Две могили и имот № 

000253 – местен път на Община Две могили, област Русе за сметка на 

съседните имоти с № 000258 (нула, нула, нула двеста петдесет и осем) и № 

000420 (нула, нула нула четиристотин и двадесет), които са с начин на 

трайно ползване: пасище, мера, като заеме площ от 19 243.40 (деветнадесет 

декара двеста четиридесет и три квадратни метра и четиридесет квадратни 

дециметра). 

2. Упълномощава кмета на община Две могили да предприеме 

необходимите действия за провеждане на процедурите по разширението на 

Гробищния парк, за възлагане на Подробен устройствен план (ПУП) и план 

за застрояване (ПЗ) включително и за изискване промяна предназначението 

на терена в неземеделски нужди пред Комисията по чл. 17, ал. 1 т. 1 от 

Закона за опазване земеделските земи. 
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 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

Вярно с оригинала 
 

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

         (М. Иларионова)             (Б. Георгиев) 

 


