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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
   

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 913 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 54/26.06.2015 г. 
 

По девета 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 организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, чл. 112, ал. 1, чл. 114, ал. 1 

от Закона за горите, чл. 5, ал. 1 и ал. 3, чл. 7, ал. 1, ал. 4, чл. 46, чл. 49, ал. 1, т. 1, 

чл. 66, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска 

собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, чл. 42, 

ал. 1 от Наредба № 23 за Управление на общинските горски територии в 

Община Две могили, област Русе и Решение№ 817 взето на заседание на 

Общински съвет – Две могили с Протокол 50/17.02.2015 г., предлагам Общински 

съвет Две могили и Докладна записка с вх. № 217 от 16.06.2015 г. с 16 

(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Допълва точка 1.2 от Решение № 817 взето на заседание на Общински съвет – Две 

могили с Протокол № 50/17.02.2015 г. с подточка 1.2.13. със следния текст „отдел 129 „в” с 

площ 38 дка, попадащ в Имот № 000192 по картата на възстановената собственост на землище 

село Баниска, Община Две могили с площ от 178.732 дка, начин на трайно ползване „Гора в 

земеделски земи” в местността “Балабан дере”, собственост на Община Две могили съгласно 

Акт за публична общинска собственост № 2254/24.02.2010 г., дървесен вид „Акация”. 

2. Допълва точка 2.1 от Решение № 817 взето на заседание на Общински съвет – Две 

могили с Протокол № 50/17.02.2015 г., като след „т. 1.2.7”. се добавя следния текст „т. 1.2.13”. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Вярно с оригинала 
 

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

                    (М. Димитрова)                         (Стефка Райкова) 


