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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1053 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 64/02.09.2011 г. 
 

 По първа 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 

Общинския 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 и Докладна записка 

с вх. № 338 от 31.09.2011 г., 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Обявава ча частна общинска собственост: Сградата на два етажа с 

идентификатор 20184.1.792.1 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка 

едно, точка седемстотин деветдесет и две, точка едно) със застроена площ от 

403 (четиристотин и три) квадратни метра и сграда на един етаж с 

идентификатор 20184.1.792.2 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка 

едно, точка седемстотин деветдесет и две, точка две) със застроена площ от 

221 (двеста двадесет и един) квадратни метра, двете предназначени за 

“Сграда за култура и изкуство” с обща застроена площ от 624 (шестстотин 

двадесет и четири) квадратни метра по Акт № 14 от 01.06.1997 г. на Кмета на 

Община Две могили, разположена в поземлен имот с идентификатор 

20184.1.792 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка едно, точка 

седемстотин деветдесет и две) по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на град Две могили, одобрени със Заповед № РД-18-5/19.01.2010 г. 

на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и 

кадастър град Русе, целия с площ от 2 381 (две хиляди триста осемдесет и 

един) квадратни метра, при граници: поземлен имот с идентификатор № 

20184.1.795 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка едно, 

седемстотин деветдесет и пет), поземлен имот с идентификатор № 

20184.1.794 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка 



седемстотин деветдесет и четири), поземлен имот с идентификатор № 

20184.1.793 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, 

седемстотин деветдесет и три), поземлен имот с идентификатор № 

20184.1.2847 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, две 

хиляди осемстотин четиридесет и седем), поземлен имот с идентификатор № 

20184.1.2845 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, две 

хиляди осемстотин четиридесет и пет), поземлен имот с идентификатор № 

20184.1.2786 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, две 

хиляди седемстотин осемдесет и шест) и поземлен имот с идентификатор № 

20184.1.791 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, 

седемстотин деветдесет и едно), находящ се в град Две могили, площад 

“Филип Тотю” № 5. 

2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението. 
 

 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) 


