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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 
 

№ 573 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 44/18.12.2009 г. 
 

По единадесета 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. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с чл. 25, ал. 5 във връзка с ал. 3, т. 1 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и 

Докладна записка с вх. № 569 от 08.12.2009 г., 
 

Р Е Ш И : 
 

 1. Дава предварително съгласието за промяна на предназначението на 

пасищата и мерите по чл. 25, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, както следва в: 

1.1. Имот № 000213 (двеста и тринадесет) с площ от 42.698 

(четиридесет и два декара шестстотин деветдесет и осем квадратни метра) по 

картата на възстановената собственост на земеделската земя в землището на 

град Две могили, съгласно Акт № 1362 от 12.01.2009 г. за публична 

общинска собственост, в който ще бъде изградена Главна помпена станция 

върху площ от 0.416 (нула декара четиристотин и шестнадесет квадратни 

метра), като се осигури транспортен достъп до нея. 

1.2. Имот № 000258 (двеста петдесет и осем) с площ от 69.610 

(шестдесет и девет декара шестстотин и десет квадратни метра) по картата на 

възстановената собственост на земеделската земя в землището на град Две 

могили, съгласно Акт № 1072/246 актуализация от 12.07.2008 г. за публична 

общинска собственост, в който ще бъде изградена Помпена станция № 1 

върху площ от 0.187 (нула декара сто осемдесет и седем квадратни метра), 

като се осигури транспортен достъп до нея. 
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1.3. Имот № 000495 (четиристотин деветдесет и пет) с площ от 39.736 

(тридесет и девет декара седемстотин тридесет и шест квадратни метра) по 

картата на възстановената собственост на земеделската земя в землището на 

град Две могили, съгласно Акт № 1566 от 20.03.2009 г. за публична 

общинска собственост, в който ще бъде изградена Помпена шахта № 2 върху 

площ от 0.091 (нула декара деветдесет и един квадратни метра). 

  2. Промяната на предназначението да се извърши по реда и условията 

на Закона за опазване на земеделските земи. 

 3. Настоящото предварително съгласие важи до месец юли 2011 

година. 

 4. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника.  

 „ За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 
 

 

Вярно с оригинала 

 

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

         (М. Иларионова)             (Б. Георгиев) 


