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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 300 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 16/22.01.2021 г. 
 

По петнадесета 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, във връзка с 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. 34, ал. 6 от 

Закона за общинската собственост, чл. 18, ал. 3 във връзка с чл. 19, ал. 1, чл. 30, 

ал. 5 и чл. 31 ал. 1 и ал. 3 от Закона за електронните съобщителни мрежи и 

физическа инфраструктура и Докладна записка с вх. № 21 от 12.01.2021 г. след 

проведено поименно гласуване с 12 (дванадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

„Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие да бъде учредено право на прокарване на оптичен кабел за срок от 10 

/десет/ години в полза на „Кабелнет“ ООД във връзка с Инвестиционен проект за изграждане 

на обект „Подземна оптична кабелна мрежа, свързваща въздушните мрежи на селищата: ШКС 

№ 1 – с. Батишница; ШКС № 8 – с. Бъзовец и с. Чилнов; ШКС № 14 – с. Острица; ШКС № 10 – 

с. Баниска; с. Баниска - ШКС № 16; ШКС № 10 – ШКС № 13; с. Кацелово – ШКС № 17; ШКС 

№ 18 – ШКС № 19, община Две могили, област Русе“ и Инвестиционен проект за изграждане 

на обект „Подземна оптична мрежа за електронни съобщения на „Кабелнет“ ООД – с. 

Могилино – с. Помен – с. Каран Върбовка, община Две могили, област Русе“, през имоти 

публична и частна общинска собственост, подробно описани в Приложение № 1 – неразделна 

част от настоящата докладна записка. 

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да сключи договор с „Кабелнет“ ООД за 

учредяване право на прокарване през общинските имоти, засегнати от трасето за срок от 10 

/десет/ години.  

3. Възлага на Кмета на Общината да определи цената на правото на прокарване през 

имотите – частна общинска собственост чрез възлагане извършването на оценка от 



независим лицензиран оценител, съгласно изискването на чл. 31, ал. 3 от Закона за 

електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура. 

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

изпълнение на решението.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 
 

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

         (М. Димитрова)                  (Юлиана Тодорова) 


