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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 559 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 34/24.01.2014 г. 
 

По осемнадесета 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, чл. 3, ал. 2, т. 2 

от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 

124-а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 от Закона за устройство на територията, Решение 

№ 513 По Протокол № 32/29.11.2013 г. и Докладна записка с вх. № 30 от 

13.01.2014 г. с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 2 

(два) гласа „Въздържали се” 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Дава съгласие за изработване на проект за специализиран подробен устройствен 

план (ПУП-ПЗ) за обект „Кариера за добив на строителни материали от находище 

„МОГИЛИНО”, разположена в землището на село Могилино, Община Две могили, 

Област Русе”, съгласно Договор от 11.01.2013, в изпълнение на Решение № 785 от 24 

септември 2012 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 75 от 02.10.2012 г.). 

2. Одобрява представеното Задание за специализиран ПУП, за имоти с обща площ 

от 112.051 дка, в землището на село Могилино, община Две могили, включващо и 

новообразувания имот с проектен № 00018 (обособена част от ПИ №164 ), собственост на 

община Две могили. 

3. Възлага на Кмета на Община Две могили да извърши дейностите по разгласяване 

на настоящото решение, съгласно чл. 124-б, ал 2 от ЗУТ. 

Съгласно чл. 124-б, ал. 4 от ЗУТ настоящото Решение на общинския съвет не 

подлежи на оспорване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 

 

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

                    (М. Иларионова)                  (Хр. Ефтимова) 


