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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
№ 237
взето на заседание на Общински съвет – Две могили
с Протокол № 11/27.05.2016 г.
По двадесет и втора точка от дневния ред, Общинският съвет на
основание чл. 21, ал. 1, 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. 124а, ал. 1,
изречение първо от Закона за устройство на територията и Докладна записка
с вх. № 309 от 18.05.2016 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”,

РЕШИ:
,

1. Дава съгласие от недвижимия имот по Акт за частна общинска собственост № 3727
от 15.09.2015 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: Дворно място с площ 951 кв. м.,
представляващо имот с идентификатор 20184.1.731 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Две могили, Община Две могили, област Русе, с начин на трайно ползване
„Ниско застрояване” да бъдат обособени два самостоятелни поземлени имота с нови проектни
номера, както следва:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 20184.1.2921 с площ 475,50 кв. м. при граници и
съседи: север поземлен имот 20184.1.2208, изток поземлен имот 20184.1.730, юг – ул. „Черни
връх”, запад поземлен имот 20184.1.2920
1.2. Поземлен имот с идентификатор 20184.1.2920 с площ 475,50 кв. м. при граници и
съседи: север поземлен имот 20184.1.2208, изток поземлен имот 20184.1.2921, юг – ул. „Черни
връх”, запад поземлен имот 20184.1.2493.
2. Дава съгласие да бъде изработен проект за изменение на кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Две могили, област Русе, въз основа на скица – проект на фирма
„Геоид” – ООД гр. Русе.
3. Възлага на Кмета на общината, след влизане в сила на решението да предприеме
необходимите действия по изпълнението му, в това число – издаване на нови актове за
общинска собственост.
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