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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 
 

№ 752 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 53/27.09.2010 г. 
 

По четвърта  точка, Общинският съвет на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 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. 193 от Закона за устройство на 
територията, във връзка с чл. 295, ал. 7 от Закона за  

електронните съобщения и Докладна записка № 324 от 09.09.2010 
г., 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Учредява в полза на „РЕГИАНАСАТ” ООД, гр. Плевен, ул. „Иван 

Вазов” № 4, ет. 5, офис 12 безвъзмездно сервитут – право на прокарване на 

подземен оптичен кабел от километър 31+760 (тридесет и едно, плюс, 

седемстотин и шестдесет) на републикански път І-5 (римско едно, тире, 

арабско пет) Русе – Велико Търново до гр. Две могили през поземлени имоти 

ПИ 20184.99.579; ПИ 20184.99.113; ПИ 20184.57.194; ПИ 20184.55.179; ПИ 

20184.90.179; ПИ 20184.55.188; ПИ 20184.47.205; ПИ 20184.138.45 в 

землището на гр. Две могили и ПИ 20184.1.2785 по плана на гр. Две могили, 

които са общинска публична собственост.  

2. Задължава Кмета на общината да издаде заповед за учредяване на 

право на прокарване, съгласно чл. 193, ал. 4 от Закона за устройството на 

територията по приложената план – схема. 

3. Упълномощава Кмета на Община Две могили, да предприеме 

необходимите действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 
 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 
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 „Въздържал се” - 0 гласа 

 
 

 

 

Вярно с оригинала 

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

         (М. Иларионова)             (Б. Георгиев) 


