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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 513 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 32/29.11.2013 г. 
 

По шестнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 

75, ал. 1 от Закона за подземните богатства и с разпоредбите на чл. 39, ал. 

3 от Закона за общинската собственост, чл. 25, ал. 3, т. 5, ал. 4 и 

следващите от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи и чл. 45и от Правилника за прилагане на закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи и чл. 29, ал. 1 от Закона за опазване на 

земеделските земи и разпоредбите на Правилника за неговото приложение и 

чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 426 от 18.11.2013 г. с 16 

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

„Въздържали се”  
 

Р Е Ш И : 
 

1. Дава съгласието си да бъде включен в раздел IІІ (римско три) от Програмата за 

управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 година, приета с 

Решение № 330 по Протокол № 22/22.02.2013 г. на Общински съвет Две могили, 

новобразуван имот с проектен номер 000187 в землището на с. Могилино, община Две 

могили, област Русе, съгласно скица проект № Ф52292/07.11.2013 г. 

2. Дава съгласие от имот № 000164 (сто шестдесет и четири) местността 

“Кавакленде”по картата на възстановената собственост на земеделската земя в землището 

на с. Могилино, община Две могили, област Русе ЕКАТТЕ 30380 цялата с площ 168.217 

дка (сто шестдесет и осем декара, девеста и седемнадесет квадратни метра) с начин на 

трайно ползване “Пасище, мера” предмет на Акт за публична общинска собственост № 

1679/2009 г., да се отдели имот № 000187 с площ 59.389 дка (петдесет и девет декара, 

триста осемдесет и девет квадратни метра) съгласно скица проект № Ф52292/07.11.2013 г. 

 3. Дава съгласие, за промяна статута от “публична” в “частна” общинска 

собственост за 59.389 дка (петдесет и девет декара, триста осемдесет и девет квадратни 

метра) от имот № 000164 (сто шестдесет и четири) местността “Кавакленде”по картата на 

възстановената собственост на земеделската земя в землището на с. Могилино, община 

Две могили, област Русе ЕКАТТЕ 30380 цялата с площ 168.217 дка (сто шестдесет и осем 

декара, девеста и седемнадесет квадратни метра) с начин на трайно ползване “Пасище, 

мера” предмет на Акт за публична общинска собственост № 1679/2009 г., съгласно скица 

проект № Ф52292/07.11.2013 г. 



4. Дава предварително съгласие за промяна на начина на трайно ползване за 59.389 

дка (петдесет и девет декара, триста осемдесет и девет квадратни метра) от имот № 000164 

(сто шестдесет и четири) в местността “Кавакленде”, по картата на възстановената 

собственост на земеделската земя в землището на с. Могилино, община Две могили, 

област Русе ЕКАТТЕ 30380 цялата с площ 168.217 дка (сто шестдесет и осем декара, 

девеста и седемнадесет квадратни метра) с начин на трайно ползване “Пасище, мера” 

предмет на Акт за публична общинска собственост № 1679/2009 г., в “Кариера за добив на 

строителни материали от находище “Могилино” съгласно скица проект № 

Ф52292/07.11.2013 г. 

 5. Дава предварително съгласие, в полза на концесионера “ТЕРЕКС И КО” АД – 

СОФИЯ, да се учреди възмездно вещно право на ползване върху новообразувания 

общински имот с проектен № 000187, за 35- годишния срок на концесията  

 6. Дава предварително съгласие за изработване на Подробен устройствен план, 

включващ новообразувания общински имот с проектен № 000187 в границите на 

бъдещата площадка на Кариера за добив на строителни материали от находище 

“Могилино”. 

 7. ОПРЕДЕЛЯ срок на валидност на предварителното съгласие по т. 2, т. 3, т. 4 и т. 

5, - една календарна година. 

8. Възлага на Кмета на Община Две могили да извърши необходимите действия  

по възлагане на експертна оценка на имота по т. 2 и „правато на ползване върху него”. 

9. Оценката да бъде внесена за одобрение в Общински съвет Две могили, с цел 

определяне размера на обезщетението за учреденото вещно право на ползване върху 

имота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 

 

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

                    (М. Иларионова)                  (Хр. Ефтимова) 


