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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 177 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 10/31.07.2020 г. 
 

По шестнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с 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. 6, ал. 1 и ал. 

3 от Закона за общинската собственост, & 8, ал. 2, т. 1 във връзка с & 22, ал. 1, 

т. 1, б. “б” от ЗР на Закона за устройство на територията, чл. 41, ал. 2 от 

Закона за общинската собственост, скица-предложение за изчисляване площ на 

придаваема част по улична регулация към ПИ 20184.1.1241 за прилагане 

регулацията на парцел XXI-1241, кв.22 по регулационния план на гр. Две могили и 

Докладна записка с вх. № 227 от 20.07.2020 г. след проведено поименно 

гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Обявява придаваем терен от 51.00 кв. м. по улична регулация от ПИ с идентификатор 
20184.1.1.2802 – ул. „Генерал Гурко”, гр. Две могили придаван към имот с идентификатор 
20184.1.1241, кв. 22 в гр. Две могили за частна общинска собственост. 

2. Да се продаде терен общинска собственост от 51,00 кв. м. по улична регулация от ПИ 
с идентификатор 20184.1.1.2802 – ул. „Генерал Гурко”, гр. Две могили придаван към имот с 
идентификатор 20184.1.1241, кв. 22 в гр. Две могили на Красимир Йорданов Русинов след 
заплащане на цена в размер на 314.00 лв. без ДДС. 

3. Възлага на Кмета да изпълни решението на Общински съвет. 
4. В тридневен срок от подписването на договора за продажба да представи копие от 

същия в Общински съвет. 
 

 

Вярно с оригинала 
 

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

         (М. Димитрова)                  (Юлиана Тодорова) 


