
ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

            тел.: 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 
 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 38 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 4/23.12.2011 г. 
 

По единадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 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. 35, ал. 1 във връзка с чл. 34, ал. 4, 

и чл. 41 от Закона за общинската собственост, чл. 100, т. 2 и чл. 

101, т. 2 от  Наредба №7  за реда за придобиване на право на 

собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за 

управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи общинска 

собственост на Община Две могили, област Русе и Докладна 

записка № 530 от 08.12.2011 г.,, 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Не дава съгласието си да бъдат включени в Раздел І (римско едно) от 

Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 

2011 г., приета с Решение № 894 по Протокол № 58/18.02.2011 г., следните 

недвижими имоти:  

1.1. Имот – частна общинска собственост по Акт № 454 от 22.08.2005 г. 

на Кмета на Община Две могили, а именно: „Нива” с площ от 406.297 

(четиристотин и шест декара двеста деветдесет и седем квадратни метра), 

съгласно Скица № К25358 от 30.11.2011 г., издадена от Общинска служба 

„Земеделие”, представляващ имот № 051003 (петдесет и една хиляди и три), 

четвърта категория на земята при неполивни условия, находящ се в 

местността „Ресен косор”, по картата на възстановената собственост в 

землището на село Кацелово, ЕКАТТЕ 36703, при граници и съседи: имот № 

051002 – нива на Основно училище „Христо Ботев”; имот № 000100 – 

широколистна гора; имот № 051001 – нива на ДПФ; имот № 000112 – полски 

път; имот № 000102 – пасище, мера на Община Две могили.  



1.2. Имот – частна общинска собственост по Акт № 455 от 22.08.2005 г. 

на Кмета на Община Две могили, а именно: „Нива” с площ от 392.978 (триста 

деветдесет и два декара деветстотин седемдесет и осем квадратни метра), 

съгласно Скица № К25357 от 30.11.2011 г., издадена от Общинска служба 

„Земеделие”, представляващ имот № 051001 (петдесет и една хиляди и едно), 

четвърта категория на земята при неполивни условия, находящ се в 

местността „Трите камъка”, по картата на възстановената собственост в 

землището на село Кацелово, ЕКАТТЕ 36703, при граници и съседи: имот № 

000192 – широколистна гора на МЗ-ДЛ/ДДС; имот № 053002 – гора в 

земеделски земи на ДГФ; имот № 052004 – нива на Кирил Тодоров Кирилов; 

имот № 000194 – полски път; имот № 000195 – храсти; имот № 000194 – 

полски път. 

2. Не дава съгласие да бъдат продадени след провеждане на публичен 

търг с явно наддаване следните недвижими имоти:  

2.1. Имот – частна общинска собственост по Акт № 454 от 22.08.2005 г. 

на Кмета на Община Две могили, а именно: „Нива” с площ от 406.297 

(четиристотин и шест декара двеста деветдесет и седем квадратни метра), 

съгласно Скица № К25358 от 30.11.2011 г., издадена от Общинска служба 

„Земеделие”, представляващ имот № 051003 (петдесет и една хиляди и три), 

четвърта категория на земята при неполивни условия, находящ се в 

местността „Ресен косор”, по картата на възстановената собственост в 

землището на село Кацелово, ЕКАТТЕ 36703, при граници и съседи: имот № 

051002 – нива на Основно училище „Христо Ботев”; имот № 000100 – 

широколистна гора; имот № 051001 – нива на ДПФ; имот № 000112 – полски 

път; имот № 000102 – пасище, мера на Община Две могили.  

2.2. Имот – частна общинска собственост по Акт № 455 от 22.08.2005 г. 

на Кмета на Община Две могили, а именно: „Нива” с площ от 392.978 (триста 

деветдесет и два декара деветстотин седемдесет и осем квадратни метра), 

съгласно Скица № К25357 от 30.11.2011 г., издадена от Общинска служба 

„Земеделие”, представляващ имот № 051001 (петдесет и една хиляди и едно), 

четвърта категория на земята при неполивни условия, находящ се в 

местността „Трите камъка”, по картата на възстановената собственост в 

землището на село Кацелово, ЕКАТТЕ 36703, при граници и съседи: имот № 

000192 – широколистна гора на МЗ-ДЛ/ДДС; имот № 053002 – гора в 

земеделски земи на ДГФ; имот № 052004 – нива на Кирил Тодоров Кирилов; 

имот № 000194 – полски път; имот № 000195 – храсти; имот № 000194 – 

полски път. 
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника 

 „За”   - 11 гласа 

 „Против”  - 6 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

Вярно с оригинала 

 

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

                    (М. Иларионова)                           (Хр. Ефтимова) 


