
О БЩИН А ДВЕ МО ГИ ЛИО БЛАСТ  Р УСЕ 
7150Две могили, бул.”България”84, тел./факс08141/9208, тел. централа: 08141/9205;9207,e-mail: obshtina@dvemogili.bg 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
тел. 0895/567 503, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 
 

 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 282 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 15/29.12.2020 г. 
 

По четиринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 18 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 8 от Правилник № 1 

за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с чл. 92, т. 2 

връзка с чл. 91 от Наредба № 8 за символиката, за именуване и преименуване на 

улици, обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни 

знаци на територията на община Две могили, област Русе и Докладна записка с 

вх. № 378 от 18.12.2020 г. след проведено явно гласуване с 12 (дванадесет) гласа 

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

Р Е Ш И: 
 

 1. Именува с името „Д-р Ангел Байков” обект с общинско значение: СГРАДА с 

идентификатор 20184.1.1565.1 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, 

хиляда петстотин шестдесет и пет, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на град Две могили, община Две могили, област Русе, одобрени със Заповед № РД-

18-5/19.01.2010 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и 

кадастър град София, с адрес: град Две могили, улица „Христо Ботев” № 19 (деветнадесет), 

вид на собствеността: общинска публична, функционирала преди като: Здравно заведение, 

брой етаж: 3 (три), със застроена площ от 492 кв. м. (четиристотин деветдесет и два квадратни 

метра), построена в общински поземлен имот 20184.1.1565 (двадесет хиляди сто осемдесет и 

четири, точка, едно, точка, хиляда петстотин шестдесет и пет) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Две могили, община Две могили, област Русе, одобрени със 

Заповед № РД-18-5/19.01.2010 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, 

картография и кадастър град София, с адрес: град Две могили, улица „Христо Ботев” № 19 

(деветнадесет), вид на собствеността: общинска публична, вид територия: урбанизирана, НТП: 

за друг обществен обект, комплекс, целият с площ от 2279 кв. м. (две хиляди двеста 



седемдесет и девет квадратни метра), стар номер: 1565 (хиляда петстотин шестдесет и пет), 

квартал 55 (петдесет и пет), парцел I - 1565 (римско едно, тире, арабско хиляда петстотин 

шестдесет и пет), за който е съставен Акт № 3725/24.03.2015 година за публична държавна 

собственост (при първоначална регистрация), издаден от Област Русе, област Русе, вписан в 

Службата по вписвания - Бяла с вх. per. № 1042/26.03.2015 година, Акт № 98, том 3. 

 2. Упълномощава кмета на Общината да предприеме действия за изпълнение на 

настоящото решение. 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 
 

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

         (М. Димитрова)                  (Юлиана Тодорова) 


