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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 94 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 5/28.02.2020 г. 
 

По двадесет и седма точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 25, ал. 5 вр. с чл. 

25, ал. 3, т. 3, предл. последно от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, чл. 3, ал. 1 от Наредба №22 за управлението и 

поддържането на гробищните паркове, погребването и пренасянето на 

покойници на територията на Община Две могили, област Русе, Докладна 

записка от Кмета на с. Баниска- Ангелина Начева с вх. №278/17.01.2020 г., и 

поради необходимостта от осигуряване на територия за погребване на 

покойници в мюсюлмански гробищен парк – с. Баниска и Докладна записка с 

вх. № 70 от 17.02.2020 г. след проведено поименно гласуване с 13 

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

„Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава предварително съгласие със срок на валидност 1 (една) година за 

разширяване територията на мюсюлмански гробищен парк – с. Баниска на запад до 

границата между Поземлени имоти с Идентификатори 02587.159.75 и 02587.159.80 и на 

север, североизток, до достигане на площ от 6 дка на разширението, чрез промяна на 

предназначението на част от имот - публична общинска собственост, с Идентификатор 

02587.259.75 в землището на с. Баниска, местност „Парцелите“. 

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

привеждане на решението в изпълнение. 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 
 

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

         (М. Димитрова)                  (Юлиана Тодорова) 


