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ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 
 7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

тел./факс 08141/ 28 44, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 510 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 40/18.09.2009 г. 
 

По седемнадесета 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 местната администрация, чл. 3, ал. 2, 

т. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с чл. 72, ал. 1 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, 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем, чрез търг с явно 

наддаване за срок от 6 години следните земеделски земи, собственост на ОУ 

„Христо Ботев” село Баниска, община Две могили, съгласно Решение № 

14/14.07.1999 г. на Общинска служба „Земеделие” град Две могили, както 

следва: 

1.1. Нива с площ от 182.567 (сто осемдесет и два декара петстотин 

шестдесет и седем квадратни метра), седма категория на земята при 

неполивни условия, находяща се в местността “Коневъдно дружество”, 

съставляваща имот № 117003 (сто и седемнадесет хиляди и три), парцел 3 

(три) от масив 117 (сто и седемнадесет) по картата на възстановената 

собственост на земеделската земя в землището на село Баниска, ЕКАТТЕ 

02587, община Две могили, област Русе, при граници и съседи: имот № 

200004 – залесена територия на МЗГ – ДЛ/ДДС, имот № 000053 – полски път 

на Община Две могили, област Русе, имот № 117015 – нива на Гинка 

Минчева Страхилова, имот № 117017 – нива на Иванка Семова Георгиева, 
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имот № 117006 – нива наследници на Христо Христов Цонев, имот № 117005 

– нива наследници на Никола Гроздев Петров, имот № 117002 – нива 

наследници на Пенчо Стоев Стоев, имот № 117001 – нива на Илия Великов 

Стоянов, имот № 117004 – нива на Стоян Енчев Стоянов, имот № 000053 – 

полски път на Община Две могили, област Русе и имот № 000037 – пасище, 

мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

1.2. Нива с площ от 115.090 (сто и петнадесет декара деветдесет 

квадратни метра), десета категория на земята при неполивни условия, 

находяща се в местността “Бъзовски баир”, съставляваща имот № 153001 

(сто петдесет и три хиляди и едно), парцел 1 (едно) от масив 153 (сто 

петдесет и три) по картата на възстановената собственост на земеделската 

земя в землището на село Баниска, ЕКАТТЕ 02587, община Две могили, 

област Русе, при граници и съседи: имот № 000015 – полски път на Община 

Две могили, имот № 000016 – полски път на Община Две могили, област 

Русе, имот № 000018 – пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 

000217 – полски път на Община Две могили, имот № 000242 – пасище, мера 

на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000243 – пасище с храсти на земи по чл. 

19 от ЗСПЗЗ, имот № 000217 – полски път на Община Две могили, област 

Русе и имот № 000016 – полски път на Община Две могили, област Русе. 

1.3. Нива с площ от 57.386 (петдесет и седем декара триста осемдесет и 

шест квадратни метра), трета категория на земята при неполивни условия, 

находяща се в местността “Беленски дол”, съставляваща имот № 158002 (сто 

петдесет и осем хиляди и две), парцел 2 (две) от масив 158 (сто петдесет и 

осем) по картата на възстановената собственост на земеделската земя в 

землището на село Баниска, ЕКАТТЕ 02587, община Две могили, област 

Русе, при граници и съседи: имот № 000134 – полски път на Община Две 

могили, област Русе, имот № 000131 – полски път на Община Две могили, 

област Русе, имот № 000081 – полски път на Община Две могили, област 

Русе, имот № 000120 – пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 

157001 – гора в земеделски земи на ОУ „ Христо Ботев” и имот № 158001 – 

нива наследници на Досьо Донев Досев. 

1.4. Нива с площ от 26.136 (двадесет и шест декара сто тридесет и шест 

квадратни метра), пета категория на земята при неполивни условия, 

находяща се в местността “Беленски дол”, съставляваща имот № 155001 (сто 

петдесет и пет хиляди и едно), парцел 1 (едно) от масив 155 (сто петдесет и 

пет) по картата на възстановената собственост на земеделската земя в 

землището на село Баниска, ЕКАТТЕ 02587, община Две могили, област 

Русе, при граници и съседи: имот № 000143 – полски път на Община Две 

могили, област Русе, имот № 000142 – полски път на Община Две могили, 

област Русе и имот № 000134 – полски път на Община Две могили, област 

Русе.  

1.5. Нива с площ от 25.638 (двадесет и пет декара шестстотин тридесет 

и осем квадратни метра), десета категория на земята при неполивни условия, 

находяща се в местността “Люляка дол”, съставляваща имот № 172017 (сто 

седемдесет и две хиляди и седемнадесет), парцел 17 (седемнадесет) от масив 

172 (сто седемдесет и две) по картата на възстановената собственост на 
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земеделската земя в землището на село Баниска, ЕКАТТЕ 02587, община Две 

могили, област Русе, при граници и съседи: имот № 172016 – нива на Христо 

Петров Иванов, имот № 172016 – полски път на Община Две могили, област 

Русе, имот № 000204 – полски път на Община Две могили, област Русе, имот 

№ 000208 – полски път на Община Две могили, област Русе, имот № 000017 

– полски път на Община Две могили, област Русе и имот № 172015 – нива на 

Ирина Маринова Стефанова.  

1.6. Нива с площ от 13.422 (тринадесет декара четиристотин двадесет и 

два квадратни метра), пета категория на земята при неполивни условия, 

находяща се в местността “Кермидяла”, съставляваща имот № 159009 (сто 

петдесет и девет хиляди и девет), парцел 9 (девет) от масив 159 (сто петдесет 

и девет) по картата на възстановената собственост на земеделската земя в 

землището на село Баниска, ЕКАТТЕ 02587, община Две могили, област 

Русе, при граници и съседи: имот № 159010 – нива на наследници на Янко 

Нейков Митев, имот № 000567 – полски път на Община Две могили, област 

Русе, имот № 159017 – нива на Тодорка Димитрова Стоянова и имот № 

000331 – полски път на Община Две могили, област Русе.  

1.7. Нива с площ от 5.411 (пет декара четиристотин и единадесет 

квадратни метра), десета категория на земята при неполивни условия, 

находяща се в местността “Бъзовски баир”, съставляваща имот № 154002 

(сто петдесет и четири хиляди и две), парцел 2 (две) от масив 154 (сто 

петдесет и четири) по картата на възстановената собственост на земеделската 

земя в землището на село Баниска, ЕКАТТЕ 02587, община Две могили, 

област Русе, при граници и съседи: имот № 154001 – гора в земеделски земи 

на Радка Енева Ненова и имот № 000016 – полски път на Община Две 

могили, област Русе.  

1.8. Нива с площ от 4.791 (четири декара седемстотин деветдесет и 

един квадратни метра), трета категория на земята при неполивни условия, 

находяща се в местността “Балабан дере”, съставляваща имот № 007033 

(седем хиляди и тридесет и три), парцел 33 (тридесет и три) от масив 7 

(седем) по картата на възстановената собственост на земеделската земя в 

землището на село Баниска, ЕКАТТЕ 02587, община Две могили, област 

Русе, при граници и съседи: имот № 007034 – нива на наследници на Рачо 

Колев Калчев, имот № 000010 – полски път на Община Две могили, област 

Русе, имот № 007032 – нива на Тодор Тодоров Гроздев, имот № 007050 – 

нива на Иван Колев Кръстев, нива № 007051 – нива на Христо Борисов 

Тодоров и имот № 007052 – нива на наследници на Миню Иванов Минев.  

2. Възлага на Кмета на Общината да изпълни решението на Общински 

съвет-Две могили 

3. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общински съвет -

Две могили да се представи екземпляр от сключените договори. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 



 

 4 

 

Вярно с оригинала 

 

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

         (М. Иларионова)             (Б. Георгиев) 


