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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 440 
 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 35/19.06.2009 г. 
 

По пета точка от дневния ред, Общинския съвет, на 

основание на основание чл. 193 от Закона за устройство на 

територията, чл. 295, ал. 7 от Закона за  електронните 

съобщения във връзка с 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,   
 

Р Е Ш И : 
 

1. Учредява безвъзмездно сервитут – право на прокарване на кабел с 

ниско напрежение – 1 кV, чрез подземен кабел САВТ 3х25+16 мм2, който ще 

се захрани от последния стълб на въздушна мрежа НН, ВИ на ТП “Ново” по 

указания от проекта начин. Кабелът да бъде положен в изкоп с размери 

0.8/06м и дължина 170 м., отстоящ на 0.6 м. от улица “Струма” в село 

Могилино за захранване на обект – Приемо-предавателна станция VT 5431 на 

“БТК Мобайл” ЕООД – София в имот № 041014 по КВС на земеделската 

земя в земилището на село Могилино, находящ се в местността “Тасладжана” 

в полза на “БТК Мобайл” ЕООД – София, в рамките на зоната с ограничен 

режим на ползване (сервитута). 

2. Задължава кмета на общината да издаде заповед за учредяване на 

право на прокопаване, съгласно чл. 193, ал. 4 от Закона за устройството на 

територията по одобрената от главния архитект на общината схема.  
 

 Гласували 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
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 Вярно с оригинала 
 

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

         (М. Иларионова)             (Б. Георгиев) 


