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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1036 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 63/26.08.2011 г. 
 

По единадесета точка от дневния ред, 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 

общинският съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 6, ал. 1 във връзка с ал. 

3, пр. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 62а, ал. 4 от 

Закона за устройството на територията и Докладна записка с вх. 

№ 308 от 08.08.2011 г., 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Обявява за частна общинска собственост имот – публична общинска 

собственост  по Акт № 259 от 14.04.2003 г. на Кмета на Община Две могили, 

а именно: „Терен” с площ от 450 (четиристотин и петдесет) квадратни метра, 

съгласно Скица № 5895 от 20.05.2011 г. издадена от Служба по геодезия, 

картография и кадастър град Русе, находящ се на булевард „България” № 28 

между ОК 318, ОК 319 и ОК 320, община Две могили, област Русе, 

представляващ имот с идентификационен № 20184.1.2213 (двадесет хиляди 

сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, две хиляди двеста и тринадесет) 

по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № 

РД-18-5/19.01.2010 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, 

картография и кадастър град Русе, при граници и съседи: от трите страни – 

улици. 

2. Упълномощава Кмета на Общината: 

2.1. Да възложи изработването на проект на ПУП – ПР (подробен 

устройствен план – план за регулация), с цел обособяване на два 

самостоятелни урегулирани поземлени имота. 



2.2. След влизане в сила на изменението на плана за регулация да 

проведе процедура по сключване на договор за продажба на земя на 

собственика на законно построената върху нея сграда. 
 

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) 


