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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 495 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 31/25.10.2013 г. 
 

По седемнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а от 

Закона за устройство на територията, чл. 3, ал. 2, т. 2 и т. 5 от Правилник 

№ 1 за организация и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от 

Закона за общинската собственост, чл. 25, ал. 9 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделски земи, чл. 45и от Правилника за 

прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, 

Решение № 408 по Протокол № 26/31.05.2013 г. на Общински съвет Две 

могили и Докладна записка с вх. № 384 от 14.10.2013 г. със 17 

(седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържали се”  
 

Р Е Ш И : 
 

1. Изменя т. 1 от Решение № 408, взето на заседание на Общински съвет по 

Протокол № 26/31.05.2013 г. и тя добива следния вид:  

1.1. „Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване за 3.316 дка (три 

декара триста и шестнадесет квадратни метра) от „пасище, мера”, целия с площ от 43.992 

дка (четиридесет и три декара, деветстотин деветдесет и два квадратни метра), 

представляваща имот с идентификатор 20184.43.119 (двадесет хиляди сто осемдесет и 

четири, точка, четиридесет и три, точка, сто и деветнадесет) при граници и съседи: имот с 

идентификатор 20184.43.139, имот с идентификатор 20184.43.121, имот с идентификатор 

20184.43.117, имот с идентификатор 20184.1.2758, предмет на Акт за публична общинска 

собственост № 1497/30.03.2009 г. в „друга селскостопанска територия”. 

2. Създава нова т. 2 в Решение № 408, взето на заседание на Общински съвет по 

Протокол № 26/31.05.2013 г., която гласи: 

2.1. „Дава съгласие, след изпълнение на решението по т. 1, за промяна статута от 

“публична” в “частна” общинска собственост за 3.316 дка (три декара триста и 

шестнадесет квадратни метра) от „пасище, мера”, целия с площ от 43.992 дка (четиридесет 

и три декара, деветстотин деветдесет и два квадратни метра), представляваща имот с 

идентификатор 20184.43.119 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, четиридесет 

и три, точка, сто и деветнадесет) при граници и съседи: имот с идентификатор 

20184.43.139, имот с идентификатор 20184.43.121, имот с идентификатор 20184.43.117, 

имот с идентификатор 20184.1.2758, предмет на Акт за публична общинска собственост № 

1497/30.03.2009 г. в „друга селскостопанска територия”. 

2.2. Точки 2 и 3 от Решение № 408, взето на заседание на Общински съвет Две 

могили по Протокол № 26/31.05.2013 г. стават т. 3 и т. 4. 



3. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 

изпълнение на решението. 

4. В тридневен срок от изпълнението на решението, в Общински съвет да се 

представи екземпляр от новосъставения акт за общинска собственост. 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 

 

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

                    (М. Иларионова)                  (Хр. Ефтимова) 


