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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 547 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 34/24.01.2014 г. 
 

По шеста 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 влязло в сила Решение № 141 от 

12.11.2013 г. на Беленски районен съд по гражданско дело № 617 по описа за 

2013 г. и Докладна записка с вх. № 16 от 09.01.2014 г. с 16 (шестнадесет) 

гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Да бъдат обезщетени Юлиян Антонов Филипов от село Каран Върбовка, община 

Две могили, област Русе, улица ”Георги Бенковски” № 16; Гюлсюн Ахмедова Топчиева от 

село Каран Върбовка, община Две могили, област Русе, улица ”Стара планина” № 1; 

Ружди Ахмедов Юсменов от село Каран Върбовка, община Две могили, област Русе, 

улица ”Чавдар войвода” № 11 и Ремзи Ахмедов Мехмедов от село Каран Върбовка, 

община Две могили, област Русе, улица ”Хан Крум” № 25, със следните имоти в 

землището на село Острица, община Две могили, обл. Русе ЕКАТТЕ 54362, с обща площ 

14.045 дка, а именно : 

1.1. Друга посевна площ от 1.091 дка, VІ категория, местност „Кула баир”, имот № 

066001;  

1.2. Друга посевна площ от 0.990 дка, VІ категория, местност „Кула баир”, имот № 

066002;  

1.3. Друга посевна площ от 1.322 дка VІ категория, местност „Кула баир”, имот № 

066003;  

1.4. Друга посевна площ от 1.423 дка, VІ категория, местност „Кула баир”, имот № 

066004;  

1.5. Друга посевна площ от 6.791 дка, VІ категория, местност „Кула баир”, имот № 

066024;  

1.6. Друга посевна площ от 2.428 дка, VІ категория, местност „Кула баир”, имот № 

066025;  

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

настоящото решение. 

 

 

Вярно с оригинала 

 

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

                    (М. Иларионова)                  (Хр. Ефтимова) 


