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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 681 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 41/25.07.2014 г. 
 

По четиринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, § 27, ал. 2 от Предходни и Заключителни 

разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи и в изпълнение на 

Решение № 78 от 16.06.2014 година на Беленски районен съд по Гражданско 

дело № 318 по описа за 2014 г. и Докладна записка с вх. № 292 от 17.07.2014 

г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се” 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Дава съгласие да бъдат обезщетени Стоянка Донева Стоянова от град Две 
могили, община Две могили, област Русе, улица ”Генерал Скобелев” № 8, Димка Донева 
Манолова от град Русе, община Русе, област Русе, улица ”Николай Здравков” № 19, 
Димитър Йорданов Дончев от град Две могили, община Две могили, област Русе, улица 
”Кирил и Методий” № 9, Деяна Димитрова Колева от град Две могили, община Две 
могили, област Русе, улица ”Хаджи Димитър” № 24 и Юлия Димитрова Йорданова от град 
Две могили, община Две могили, област Русе, улица ”Неофит Бозвели” № 10 са 
собственици на следните недвижими имоти – земеделски земи, находящи се: 

1.1. В землището на село Острица, община Две могили, област Русе ЕКАТТЕ 

54362, а именно: 

1.1.1. Друга посевна площ от 0.215 дка, ІІІ категория, местност „Край село” имот № 
060004;  

1.1.2. Друга посевна площ от 0.361 дка, ІІІ категория, местност „Край село” имот № 
060005; 

1.1.3. Друга посевна площ от 0.458 дка, ІІІ категория, местност „Край село” имот № 
060006; 

1.1.4. Друга посевна площ от 2.571 дка, ІІІ категория, местност „Край село” имот № 
060007; 

1.1.5. Друга посевна площ от 1.314 дка, ІІІ категория, местност „Край село” имот № 
060008; 

1.1.6. Друга посевна площ от 1.590 дка, ІІІ категория, местност „Край село” имот № 
060009; 

1.1.7. Друга посевна площ от 11.798 дка, ІІІ категория, местност „Край село” имот 
№ 060011; 

1.1.8. Друга посевна площ от 3.543 дка, ІІІ категория, местност „Край село” имот № 
060013;  

1.1.9. Друга посевна площ от 0.801 дка, VІ категория, местност „Над село” имот № 
065026; 



1.1.10. Друга посевна площ от 0.658 дка, VІ категория, местност „Над село” имот № 
065027; 

1.1.11. Друга посевна площ от 1.509 дка, VІ категория, местност „Над село” имот № 
065029; 

1.1.12. Друга посевна площ от 1.467 дка, VІ категория, местност „Над село” имот № 
065031; 

1.1.13. Друга посевна площ от 1.075 дка, VІ категория, местност „Над село” имот № 
065032; 

1.2. В землището на село Пепелина, община Две могили, област Русе ЕКАТТЕ 

55837, а именно: 

1.2.1. Ливада с площ от 7.321 дка, ІV категория, местност „Нанча” имот № 087001; 
1.2.2. Ливада с площ от 4.616 дка, ІV категория, местност „Юлмера” имот № 

189001; 
1.2.3. Ливада с площ от 0.472 дка, ІV категория, местност „Юлмера” имот № 

189003; 
1.2.4. Ливада с площ от 1.824 дка, ІV категория, местност „Юлмера” имот № 

189005; 
1.2.5. Ливада с площ от 3.156 дка, ІV категория, местност „Юлмера” имот № 

189007; 
1.2.6. Ливада с площ от 17.984 дка, ІV категория, местност „Лайналъци” имот № 

219001; 
2. Възлага на Кмета на Община Две могили да организира изпълнението на 

настоящето решение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 
 

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

                    (М. Иларионова)                  (Хр. Ефтимова) 


