ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ
7150 Две могили, бул. “България” № 84, тел. 08141/ 28 44, e-mail:obc_dvemogili@abv.bg

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
№ 262
взето на заседание на Общински съвет – Две могили
с Протокол № 24/21.11.2008 г.
По четиринадесета точка от дневния ред, Общинският
съвет, на основание, чл. 40 от Закона за общинската собственост,
чл. 36 ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за
собствеността и ползването на земеделски земи, във връзка с чл.
32, ал. 7 от Наредба №7 за реда на придобиване, управление и
разпореждане с общинска собственост на Община Две могили,
област Русе, чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 4 от
Правилника за организация и дейността на общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация,

РЕШИ:
1. Община Две могили, представлявана от Кмета на Общината, да
прехвърли на Ариф Райфов Ахмедов с ЕГН 4402295427, живеещ в град Две
могили, област Русе, на улица “Генерал Гурко” № 35, правото на собственост
върху притежания от нея имот – частна общинска собственост по Акт №
1065 от 12.07.2008 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: Друга
селскостопанска територия с площ от 2.000 (два декара и нула) квадратни
метра, четвърта категория на земята при неполивни условия, съставляваща
имот № 000282 (двеста осемдесет и две), образуван от имот № 000269 (двеста
шестдесет и девет) по картата на възстановената собственост на земеделската
земя в землището на град Две могили, ЕКАТТЕ 20184, област Русе, при
граници и съседи: имот № 000283 – пасище, мера на земи по член 19 от
ЗСПЗЗ и имот № 000221 – жилищна територия Община Две могили, област
Русе.
При данъчна оценка на имота в размер на 232.20 (двеста тридесет и два
лева и двадесет стотинки), одобрява пазарната оценка на този имот в размер
на 14 000.00 (четиринадесет хиляди лева и нула стотинки).

2. В замяна на прехвърления и описан в точка 1 имот, Ариф Райфов
Ахмедов с ЕГН 4402295427, живеещ в град Две могили, област Русе, на
улица “Генерал Гурко” № 35, да прехвърли на Община Две могили,
представлявана от Кмета на Общината, правото на собственост на
притежаваните от него, както следва:
2.1. НИВА с площ от 10.001 (петнадесет декара седемстотин
четиридесет и девет квадратни метра), четвърта категория на земята при
неполивни условия, находяща се в местността “КАТРАНДЖИЯ”,
съставляваща имот № 064028 (шестдесет и четири хиляди и двадесет и осем),
парцел 28 (двадесет и осем) от масив 64 (шестдесет и четири) по картата на
възстановената собственост на земеделската земя в землището на село
Пепелина, ЕКАТТЕ 55837, община Две могили, област Русе, при граници и
съседи: ИМОТ № 064022 – нива наследници на Стоян Кънев Драганов, имот
№ 116001 – полски път на Кметство от село Пепелина, община Две могили,
област Русе, имот № 064029 – нива на Марин Димитров Стоянов и имот №
114001 – полски път на Кметство от село Пепелина, община Две могили,
област Русе.
При данъчна оценка на имота в размер на 774.10 (седемстотин
седемдесет и четири лева и десет стотинки), одобрява пазарната оценка на
този имот в размер на 14 001.00 (четиринадесет хиляди и един лева и нула
стотинки).
2.2. НИВА с площ от 2.985 (два декара деветстотин осемдесет и пет
квадратни метра), пета категория на земята при неполивни условия,
находяща се в местността “СТАРИТЕ ЛОЗЯ”, съставляваща имот № 093029
(деветдесет и три хиляди и двадесет и девет), парцел 29 (двадесет и девет) от
масив 93 (деветдесет и три) по картата на възстановената собственост на
земеделската земя в землището на село Пепелина, ЕКАТТЕ 55837, община
Две могили, област Русе, при граници и съседи: имот № 093024 – нива
наследници на Руси Богданов Ганев, имот № 093018 – нива наследници на
Велю Йорданов Ангелов, имот № 093017 – нива наследници на Тодор
Тодоров Петров, имот № 093022 – нива наследници на Къню Иванов
Киряков и имот № 117001 – полски път на Кметство от село Пепелина,
община Две могили, област Русе.
При данъчна оценка на имота в размер на 174.60 (сто седемдесет и
четири лева и шестдесет стотинки), одобрява пазарната оценка на този имот в
размер на 896.00 (осемстотин деветдесет и шест лева и нула стотинки).
3. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме
необходимите действия за:
3.1. Вписването в Публичния регистър на Община Две могили на
разпоредителната сделка с имота – частна общинска собственост.
3.2. Сключване на договор за замяна на описаните имоти в настоящото
решение.

Гласували 14 (четиринадесет) съветника
„За”
- 12 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” - 2 гласа

Вярно с оригинала
при ОбС: ......................
(Н. Начева)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
(п )
(Б. Георгиев)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ
7150 Две могили, бул. “България” № 84, тел. 08141/ 28 44, e-mail:obc_dvemogili@abv.bg

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
№ 283
взето на заседание на Общински съвет – Две могили
с Протокол № 25/19.12.2008 г.
По дванадесета точка от дневния ред, Общинският съвет,
на основание, чл. 32, ал. 2, изречение 1 от Закона за
администрацията, във връзка с чл. 45, ал. 4, изречение 1 и
изречение 2, предложение 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 101, ал. 1,
изречение 1, предложение 1, ал. 6, предложение 1 и 7 от
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация,

РЕШИ:
1. Отменя свое решение № 262 по Протокол № 24 от 21.11.2008 година.
Гласували 16 (шестнадесет) съветника
„За”
- 16 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” - 0 гласа

Вярно с оригинала
при ОбС: ......................
(Н. Начева)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
(п )
(Б. Георгиев)

