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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 602 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 37/28.03.2014 г. 
 

По четиринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 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, 
&27, ал. 2 от Предходните и заключителни разпоредби на Закона за 
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на 
земеделски земи, Решение № 18 от 21.03.2006 г. на Беленски районен съд по 
Гр. дело № 650 по описа за 2005 г., молба с вх. № 6126 от 20.12.2013 г. от 
Велиана Йорданова Иванова – наследник на Иван Василев Вълчев, б.ж. на 
селоБаниска и Докладна записка с вх. № 109 от 10.03.2014 г. със 17 
(седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се” 

 

Р Е Ш И : 
 

1. Да бъдат обезщетени наследниците на Иван Василев Вълчев, б.ж. на село 

Баниска, област Русе, починал на 09.05.1981 г. със следния недвижим имот в землището 

на село Баниска, местността Кавъклъка: Поземлен имот № 001019, с площ от 0.700 дка, в 

местността „Кавъклъка” в землището на село Баниска, ЕКАТТЕ 02587, община Две 

могили, с начин на трайно ползване „Нива”, III категория при неполивни условия. 

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

изпълнение на решението. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 

 

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

                    (М. Иларионова)                  (Хр. Ефтимова) 


