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VІI – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 
( 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
   

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 213 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 10/22.04.2016 г. 
 

По тридесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от Закона за 

устройство на територията и чл. 3, ал. 2, т. 5 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 

вх. № 264 от 20.04.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

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

Р Е Ш И : 
 

1. Дава разрешение за изработване на Комплексен проект за инвестиционна 

инициатива /КПИИ/ по реда на чл. 150, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на 

територията /ЗУТ/ за поземлени имоти /ПИ/ 105030 и 105034 в землището на с. Помен с 

ЕКАТТЕ 57488, община Две могили, област Русе с обхват: Подробен устройствен план - 

План за застрояване  /ПУП-ПЗ/, Подробен устройствен план - Парцеларен план (планове) 

/ПУП-ПП/, инвестиционен технически проект за изграждане на „Овцеферма” и 

инвестиционен технически проект за „Реконструкция на съществуващ трансформаторен 

пост тип - селски”. 

2. Одобрява задание по чл. 125, съгласно чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, за изработване  на 

Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по реда на чл. 150, ал. 1 и ал. 2 

от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за поземлени имоти /ПИ/ 105030 и 105034 в 

землището на с. Помен с ЕКАТТЕ 57488, община Две могили, област Русе с обхват: 

Подробен устройствен план - План за застрояване  /ПУП-ПЗ/, Подробен устройствен план 

- Парцеларен план (планове) /ПУП-ПП/, инвестиционен технически проект за изграждане 

на „Овцеферма” и инвестиционен технически проект за „Реконструкция на съществуващ 

трансформаторен пост тип - селски”. 

3. Дава предварително съгласие за прокарване на водопровод и електропровод до 

ПИ 105030 и ПИ 105034 в землището на с. Помен, община Две могили, област Русе по 

общински пътища. 

4. Задължава Кмета на общината да издаде необходимите заповеди по 

процедирането на КПИИ за поземлени имоти /ПИ/ 105030 и 105034 в землището на с. 

Помен, община Две могили, област Русе. 

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване. 
 

 

 
 

 

 

Вярно с оригинала 
 

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

                    (М. Димитрова)                         (Байчо Георгиев) 


