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

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
№ 194
взето на заседание на Общински съвет – Две могили
с Протокол № 17/13.08.2008 г.
По тринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет,
на основание, чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост,
във връзка с чл. 243 и следващите от Закона за задълженията и
договорите, чл. 16 от Наредба № 7 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинска собственост на община
Две могили, област Русе, чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и
чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация,

РЕШИ:
1. Предоставя безвъзмездно за управление на “Черни Лом 2008” –
ЕООД град Две могили, представлявано от управителя Александър Иванов
Иванов, както следва:
1.1. Имот – частна общинска собственост по Акт № 50 от 27.09.1997 г.
на Кмета на Община Две могили, а именно: Масивна двуетажна сграда (хижа
“Орлова чука”) със застроена площ от 55 (петдесет и пет) квадратни метра,
построена в имот № 156001 (сто петдесет и шест хиляди и едно) по картата
на възстановената собственост на земеделската земя в землището на село
Пепелина, ЕКАТТЕ 55837, област Русе.
1.2. Имот – частна общинска собственост по Акт № 50 от 27.09.1997 г.
на Кмета на Община Две могили, а именно: Павилион с навес (Посетителски
център) със застроена площ от 50 (петдесет) квадратни метра, построен в
имот № 179001 (сто седемдесет и девет хиляди и едно) по картата на
възстановената собственост на земеделската земя в землището на село
Пепелина, ЕКАТТЕ 55837, област Русе.
1.3. Имот – публична общинска собственост по Акт № 148 от
15.06.2000 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: Спортен терен с
площ от 44 600 (четиридесет и четири декара и шестстотин квадратни метра),

съставляващ поземлен имот 1441 (хиляда четиристотин четиридесет и едно)
в квартал 153 (сто петдесет и три) по устройствения план на град Две могили,
област Русе, при граници: урегулиран поземлен имот ІІІ – 1591 (римско три,
тире, арабско хиляда петстотин деветдесет и едно), заедно с построената в
Масивна сграда (Съблекалня) със застроена площ от 130 (сто и тридесет)
квадратни метра, находящ се в град Две могили, област Русе, на улица
“Ропотамо” № 2.
1.4. Имот – публична общинска собственост по Акт № 1071/165
актуализиран от 12.07.2008 г. на Кмета на Община Две могили, а именно:
Гробище с площ от 21 669 (двадесет и един декара шестстотин шестдесет и
девет квадратни метра), съставляващо имот № 000257 (двеста петдесет и
седем) по картата на възстановената собственост на земеделската земя в
землището на град Две могили, ЕКАТТЕ 20184, област Русе, при граници и
съседи: имот № 000420 – пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот №
000422 – полски път на Община Две могили, област Русе, имот № 145004 –
Стопански двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ, имот № 000421 –
пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000256 – гора в земеделски
земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000258 – пасище, мера на земи по чл. 19 от
ЗСПЗЗ и имот № 000253 – местен път на Община Две могили, област Русе,
заедно с построената в него през 1987 година масивна едноетажна сграда за
тъжни ритуали (Ритуален дом).
1.5. Имот – публична общинска собственост по Акт № 427 от
31.03.2005 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: Гробище с площ от
5 580 (пет декара петстотин и осемдесет квадратни метра), съставляващ
урегулиран поземлен имот 90 (деветдесет) в квартал 37 (тридесет и седем)
по устройствения план на село Широково, община Две могили, област Русе,
при граници: от четирите страни – улица, находящ се в село Широково,
община Две могили, област Русе, на улица “Христо Ботев” № 10.
1.6. Имот – публична общинска собственост по Акт № 428 от
31.03.2005 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: Гробище с площ от
3 970 (три декара деветстотин и седемдесет квадратни метра), съставляващ
урегулиран поземлен имот 282 (двеста осемдесет и две) в квартал 48
(четиридесет и осем) и 49 (четиридесет и девет) по устройствения план на
село Пепелина, община Две могили, област Русе, при граници: улица, имот
VІ – 285 (римско шест, тире, арабско, двеста осемдесет и пет) и имот ІV – 279
(римско четири, тире, арабско, двеста седемдесет и демет), находящ се в село
Пепелина, община Две могили, област Русе, на улица “Витоша” № 11.
2. Упълномощава Кмета на Общината да сключи с Управителя на
“Черни Лом 2008” – ЕООД град Две могили, договор за заем за послужване
на описаните в настоящото решение имоти, при условия, каквито сам
прецени за изгодни за Община Две могили.
Гласували 14 (четиринадесет) съветника
„За”
- 14 гласа
„Против”
- 0 гласа

„Въздържал се” - 0 гласа

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: (п )
(Б. Георгиев)

