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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 991 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 49/29.03.2019 г. 
 

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

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, чл. 27, 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. 

37п, ал. 1, ал. 2, ал. 5, т. 21 ал. 7, т. 2 и т. 3, ал. 12 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделски земи във връзка с чл. 34, ал. 6 от 

Закона за общинската собственост и Докладна записка с вх. № 122 от 

18.03.2019 г. след проведено поименно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа 

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

Р Е Ш И : 
 

1. Дава съгласие за учредяване на право на ползване без търг или конкурс за 

устройване на постоянен пчелин за срок от 10 /десет/ години на Асие Хюсеинова 

Ахмедова от с. Помен върху 1,510 дка от имот №000346 с площ от 241,526 с НТП 

„Пасище с храсти“, находящ се в землището нас. Баниска ЕКАТТЕ 02587 при граници и 

съседи: имот №140008, № 000340 и № 000354 по Акт за публична общинска собственост 

№2297 от 25.02.2010 г. за цена от 302.00 /триста и два/ лева част от Предоставя на 

наследниците на Кънчо Савов Начев б.ж. на с. Могилино, община Две могили, област 

Русе следния недвижим имот: 

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 

изпълнение на решението. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вярно с оригинала 
 

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

                    (М. Димитрова)                       (Ст. Димитров) 


