
О БЩИН А ДВЕ МО ГИ ЛИ••••  О БЛАСТ  Р УСЕ  
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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 

№ 937 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 47/25.01.2019 г. 
 

По двадесет и първа точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, чл. 27 във връзка с 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, & 

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 

придаваемо място по улична регулация във връзка със Заповед № 883 от 

03.12.2018 г. на Кмета на Община Две могили за допускане изработването 

на Подробен устройствен план-изменение на план за регулация /ПУП-ИР/ на 

УПИ X-523 в кв. 57 по плана на с. Баниска и Докладна записка с вх. № 28 от 

18.01.2019 г. след проведено поименно гласуване с 15 (петнадесет) гласа 

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

Р Е Ш И : 
  

1. Обявява придаваем терен от 43.00 кв. м. по улична регулация придаван към имот 

УПИ X-523 в кв. 57 по плана на с. Баниска за частна общинска собственост. 

2. Да се продаде терен общинска собственост от 43,00 кв. м. по улична регулация 

към УПИ X-523 в кв. 57 по плана на с. Баниска на Огнян Атанасов Георгиев след 

заплащане на цена в размер на 187.00 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)                       (Ст. Димитров) 


