
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 
 

№ 318 
 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 26/23.01.2009 г. 
 

По дванадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, 

на основание, чл. 39, ал. 2 и 3 от Закона за общинската 

собственост във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 2 от Наредба №7 за реда 

на придобиване на право на собственост и на ограничени вещни 

права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане 

с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, 

област Русе, чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 3 ал. 2 

т. 2 от Правилника за организация и дейността на общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, 
 

Р Е Ш И : 
 

 1. Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от пет години на 

Сдружение с нестопанска цел, извършващо общественнополезна дейност 

„Местна инициативна група – общини Борово, Две могили и  Иваново”, с  

ЕИК 117690806, върху следните недвижими имоти, както следва: 

 1.1. Имот – частна общинска собственост, по Протокол № 2 от 

28.07.2008 г. на Комисия по чл. 19, ал. 2 ЗСПЗЗ, а именно Нива с площ от 

18.022 (осемнадесет декара двадесет и два квадратни метра), четвърта 

категория на земята, при неполивни условия, съставляваща имот № 077001 

(седемдесет и седем хиляди и едно) по картата на възстановената собственост 

на земеделската земя в  землището на село Пепелина, ЕКАТТЕ 55837, 

община Две могили, област Русе, находящ се в местността „Тополица”, при 

граници и съседи: Имот № 174001 – четвъртокласен път на Община Две 

могили, Имот № 078001 – вътрешна река на Държава – МОСВ, Имот № 

076001 – друга производителна база на наследници на Цоньо Бонев Цонев и 

съдружници. 

 1.2. Имот – частна общинска собственост по Акт № 1140/15.10.2008 г. 

на Кмета на Община Две могили, а именно: ”Полска култура” с площ от 
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2.491 (два декара и четиристотин деветдесет и един квадратни метра), 

четвърта категория на земята при неполивни условия, съставляваща имот 

003024 (три хиляди двадесет и четири) по картата на възстановената 

собственост на земеделската земя в землището на село Чилнов, ЕКАТТЕ 

81373, община Две могили, област Русе, находящ се в местността „Ясаците”, 

при граници и съседи: имот 003021 – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 003020 – 

Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 003025 – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 

003028 – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 003023 – собственост на 

наследниците на Димитър Неделчев Колев и имот 003022 – собственост на 

Кръстю Кирилов Иванов 

 1.3. Имот – частна общинска собственост по Акт № 1141/15.10.2008 г. 

на Кмета на Община Две могили, а именно:”Полска култура” с площ от 2.441 

(два декара и четиристотин четиридесет и един квадратни метра), четвърта 

категория на земята при неполивни условия, съставляваща имот 003025 (три 

хиляди двадесет и пет) по картата на възстановената собственост на 

земеделската земя в землището на село Чилнов, ЕКАТТЕ 81373, община Две 

могили, област Русе, находящ се в местността „Ясаците, при граници и 

съседи: имот 003024 – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 003020 – Земи по чл. 19 

от ЗСПЗЗ, имот 003019 – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 003026 – Земи по чл. 

19 от ЗСПЗЗ и имот 003028 – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; 

 1.4. Имот – частна общинска собственост по Акт № 1142/15.10. 2008 г. 

на Кмета на Община Две могили, а именно: ”Полска култура” с площ от 

1.887 (един декар осемстотин осемдесет и седем квадратни метра), четвърта 

категория на земята  при неполивни условия, съставляваща имот 003026 (три 

хиляди двадесет и шест) по картата на възстановената собственост на 

земеделската земя в землището на с.Чилнов, ЕКАТТЕ 81373, община Две 

могили, област Русе, находящ се в местността „Ясаците”, при граници и 

съседи: имот 003025 – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 003019 – Земи по чл. 19 

от ЗСПЗЗ, имот 003018 – Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ и имот 003028 – Земи по 

чл.19 от ЗСПЗЗ. 

 1.5. Имот – частна общинска собственост по Акт №1143/15.10.2008 г. 

на Кмета на Община Две могили, а именно: „Полска култура” с площ от 

2.823 (два декара осемстотин двадесет и три квадратни метра), четвърта 

категория на земята при неполивни условия, съставляваща имот 003027 (три 

хиляди двадесет и седем) по картата на възстановената собственост на 

земеделската земя в землището на с. Чилнов, ЕКАТТЕ 81373, община Две 

могили, област Русе, находящ се в местността „Ясаците”, при граници и 

съседи: имот 003028 – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 003016 – Земи по чл. 19 

от ЗСПЗЗ, имот 003015 – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и имот 061009 – Земи по 

чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

 1.6. Имот – частна общинска собственост по Акт № 1144/15.10.2008 г. 

на Кмета на Община Две могили, а именно: „Полска култура” с площ от 

10.901 (десет декара деветстотин и един квадратни метра), четвърта 

категория на земята при неполивни условия, съставляваща имот № 003028 

(три хиляди двадесет и осем) по картата на възстановената собственост на 



земеделската земя в землището на село Чилнов, ЕКАТТЕ 81373, община Две 

могили област Русе, находящ се в местността „Ясаците” граници и съседи: 

имот 061009 – Пасище, мера на Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 003023 – 

собственост на наследниците на Димитър Неделчев Колев, имот 003024 – 

Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 003025 – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 

003026 – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и имот 003027 – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ.; 

 1.7. Имот – частна общинска собственост по Акт № 306/01.10.2004 г. на 

Кмета на Община Две могили, а именно: „Полска култура” с площ от 0.652 

(нула декара шестстотин петдесет и два квадратни метра), трета категория на 

земята при неполивни условия, съставляваща имот № 060001 (щес хиляди и 

едно) по картата на възстановената собственост на земеделската земя в 

землището на село Острица, ЕКАТТЕ 54386, община Две могили, област 

Русе, находящ се в местността „Край село” при граници и съседи: Имот 

000156 – пасище, мери на Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 060002 – Земи по 

чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 000108 – Вътрешна река на МЗХ-ХМ. 

 1.8. Имот – частна общинска собственост по Акт № 307/01.10.2004 г. на 

Кмета на Община Две могили, а именно: „Полска култура” с площ от 0.601 

(нула декара шестстотин и един квадратни метра), трета категория на земята 

при неполивни условия, съставляваща имот 060002 (шест хиляди и две) по 

картата на възстановената собственост на земеделската земя в землището на 

село Острица, ЕКАТТЕ 54386, община Две могили, област Русе, находящ се 

в местността „Край село” при граници и съседи: Имот 06000 – Земи по чл. 19 

от ЗСПЗЗ, имот 000156 – Пасище, мера на Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 

060003 – собственост на Цана Недева Иванова, имот 000108 – Вътрешна река 

на МЗХ-ХМС; 

 1.9. Имот – частна общинска собственост Акт № 308/01.10.2004 г. на 

Кмета на Община Две могили, а именно: „Полска култура” с площ от 0.215 

(нула декара двеста и петнадесет квадратни метра), трета категория на земята 

при неполивни условия, съставляваща имот № 060004 (шест хиляди и 

четири) по картата на възстановената собственост на земеделската земя в 

землището на село Острица, ЕКАТТЕ 54386, община Две могили, област 

Русе, находящ се в местността „Край село, при граници и съседи: Имот 

000149 – четвъртокласен път на Община Две могили, имот 000108 – 

Вътрешна река на МЗХ – ХМС, имот 060005 – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и 

имот 060007 – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

 1.10. Имот – частна общинска собственост по Акт № 309/ 01.10.2004г. 

на Кмета на Община Две могили, а именно: „Полска култура” с площ от 

0.361 (нула декара триста шестдесет и един квадратни метра), трета 

категория на земята при неполивни условия, съставляваща имот 060005 

(шест хиляди и пет) по картата на възстановената собственост земеделската 

земя в землището на село Острица, ЕКАТТЕ 54386, община Две могили, 

област Русе, находящ се в местността „Край село”, при граници и съседи: 

имот 060004 – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 000108 –  Вътрешна река на 

МЗХ – ХМС, имот 060006 – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и имот 060007 – Земи 

по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 



 1.11. Имот – частна общинска собственост по Акт № 310/01.10.2004 г.  

на Кмета на Община Две могили, а именно: „Полска култура” с площ от 0. 

458 (нула декара четиристотин петдесет и осем квадратни метра), трета 

категория на земята при неполивни условия, съставляваща имот 060006 (нула 

шест нула нула нула шест) по картата на възстановената собственост 

земеделската земя в землището на сеело Острица, ЕКАТТЕ 54386, община 

Две могили, област Русе, находящ се в местността „Край село”, при граници 

и съседи: имот 060005 – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 000108 – Вътрешна 

река на МЗХ – ХМС и имот 060007 – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

 1.12. Имот – частна общинска собственост по Акт № 310/ 01.10.2004 г. 

на Кмета на Община Две могили, а именно: „Полска култура” с площ от 

2.571 (два декара и петстотин седемдесет и един квадратни метра), трета 

категория на земята при неполивни условия, съставляващ имот № 060007 

(шест хиляди и седем) по картата на възстановената собственост на 

земеделската земя в землището на село Острица, ЕКАТТЕ 54386, община Две 

могили, област Русе, находящ се в местността „Край село”, при граници и 

съседи: имот 000149 – Път ІV клас на Община гр.Две могили, имот № 060004 

– Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 060005 – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 

060006 – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 000108 – Вътрешна река на МЗХ – 

ХМС, имот 060008 –  Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 060009 – Земи по чл. 19 

от ЗСПЗЗ и имот 000145 – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

 1.13. Имот – частна общинска собственост по Акт № 309/01.10.2004 г. 

на Кмета на Община Две могили, а именно Полска култура с площ от 1.314 

(един декар триста и четиринадесет квадратни метра), трета категория на 

земята при неполивни условия, съставляващ имот № 060008 (шест хиляди и 

осем) по картата на възстановената собственост на земеделската земя в 

землището на село Острица, ЕКАТТЕ 54386, община Две могили, област 

Русе, находящ се в местността „Край село” при граници и съседи: имот 

060007 –  Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 000108 – Вътрешна река на МЗХ – 

ХМС, имот 060011 – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и имот 060009 – Земи по чл. 19 

от ЗСПЗЗ. 

 1.14. Имот – частна общинска собственост по Акт № 313/01.10.2004 г. 

на Кмета на Община Две могили, а именно:”Полска култура” с площ от 1.590 

(един декар и петстотин и деветдесет квадратни метра), трета категория на 

земята при неполивни условия, съставляваща имот № 060009 (шест хиляди и 

девет) по картата на възстановената собственост на земеделската земя в 

землището на село Острица, ЕКАТТЕ 54386, община, област Русе, находящ 

се в местността „Край село”, при граници и съседи: имот 000145 – Земи по 

чл.  19 от ЗСПЗЗ, имот 060007 – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 060008 – Земи 

по чл. 19 от ЗСПЗЗ,  имот 060011 – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и имот 060010 

собственост на Цана Недева Иванова и други. 

 1.15. Имот – частна общинска собственост по Акт № 314/01.10.2004 г. 

на Кмета на Община Две могили, а именно: „Полска култура” с площ от 11. 

798 (единадесет декара и седемстотин деветдесет и осем квадратни метра), 

трета категория на земята при неполивни условия, съставляваща имот № 



060011 (шест хиляди и единадесет) по картата на възстановената собственост 

на земеделската земя в землището на село Острица, ЕКАТТЕ 54386, община 

Две могили, област Русе, находящ се в местността „Край село”, при граници 

и съседи: имот № 060008 – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 000108 – 

Вътрешна река на МЗХ – ХМС, имот 060005 – собственост на Бижо Тодоров 

Бижев и други, имот 000145 – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ,  имот 060010 

собственост на Цана Недева Иванова и други и имот 060009 – Земи по чл. 19 

от ЗСПЗЗ. 

2. Кмета на Община Две могили да издаде Заповед и сключи договор за 

учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от пет години в 

полза на Сдружение с нестопанска цел, извършващо общественополезна 

дейност „Местна инициативна група-Общини Борово, Две могили и 

Иваново”. 

 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

Вярно с оригинала 
 

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

         (М. Иларионова)             (Б. Георгиев) 

 


