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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 259 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 12/24.06.2016 г. 
 

По дванадесета 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 общнската администрация във 

връзса с чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1, чл. 

50, т. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане 

с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили и т. 4 от 

Приложение № 1 „Тарифа за определяне на минимални месечни цени на 

квадратен метър за отдаване под наем на общински нежилищни имоти” 

Област Русе от същата наредба и Докладна записка с вх. № 348/14.06.2016 

г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И : 
, 

1. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем за лекарски кабинети и кабинети по 

дентална медицина за срок от 10 (десет) години чрез провеждане на публичен търг с явно 

наддаване следните помещения: 

1.1. Помещение от 12 кв. м. (дванадесет квадратни метра), намиращо се в с. Чилнов 

на първи етаж в едноетажна сграда, строена през 1938 година, Сграда „Кметство”, 

построена върху дворно място от 1530 (хиляда петстотин и тридесет квадратни метра), 

съставляващо УПИ IX-79  (девет римско, тире, седемдесет и девет) в кв.10 (десет) по 

плана на с. Чилнов по АОС №168/16.05.2000 година на Кмета на Община Две могили. 

1.2. Помещение от 8 кв. м. (осем квадратни метра), намиращо се в с. Чилнов на 

първи етаж в едноетажна сграда, строена строена през 1938 година, Сграда „Кметство”, 

построена върху дворно място от 1530 (хиляда петстотин и тридесет квадратни метра), 

съставляващо УПИ IX-79  (девет римско, тире, седемдесет и девет) в кв.10 (десет) по 

плана на с. Чилнов по АОС №168/16.05.2000 година на Кмета на Община Две могили. 

1.3. Помещение № 1 от 10.20 кв. м. (десет квадратни метра и двадесет квадратни 

дециметра), намиращо се в с. Могилино на втори етаж в двуетажна масивна сграда, 

находяща се в УПИ XV-182 (Урегулиран поземлен имот римско петнадесет, арабско, сто 

осемдесет и две), намиращо се кв. 18 (осемнадесет), по плана на с. Могилино, при граници 

и съседи: от двете страни улици, улица ОК 98-а, парцел XVI-182 по АОС №122/20.08.1999 

година на Кмета на Община Две могили. 

1.4. Помещение № 2 от 10.20 кв. м. (десет квадратни метра и двадесет квадратни 

дециметра), намиращо се в с. Могилино на втори етаж в двуетажна масивна сграда, 

находяща се в УПИ XV-182 (Урегулиран поземлен имот римско петнадесет, арабско, сто 

осемдесет и две), намиращо се кв.18 (осемнадесет), по плана на с. Могилино, при граници 



и съседи: от двете страни улици, улица ОК 98-а, парцел XVI-182 по АОС №122/20.08.1999 

година на Кмета на Община Две могили. 

1.5. Помещение от 12 кв. м. (дванадесет квадратни метра), намиращо се в с. Помен 

на втори етаж в двуетажна масивна сграда, строена през 1952 година, върху 110 квадратни 

метра („Здравен участък”), построена върху дворно място от 1000 (хиляда квадратни 

метра), съставляващо парцел V (пет) в кв.20 (двадесет) по плана на с. Помен по АОС 

№113/12.07.1999 година на Кмета на Община Две могили. 

1.6. Помещение от 12 кв. м. (дванадесет квадратни метра), намиращо се в с. Помен 

на втори етаж в двуетажна масивна сграда, строена през 1952 година, върху 110 квадратни 

метра („Здравен участък”), построена върху дворно място от 1000 (хиляда квадратни 

метра), съставляващо парцел V (пет) в кв.20 (двадесет) по плана на с. Помен по АОС 

№113/12.07.1999 година на Кмета на Община Две могили. 

1.7. Части от имот – публична общинска собственост по АОС № 34/17.12.1997 г. на 

Кмета на Община Две могили, намиращ се в с. Батишница, представляващ двуетажна 

масивна сграда, построена през 1962 г., с площ от 150 кв. м. за „Здравен дом”, находяща се 

в дворно място с площ от 1900 кв. м., съставляващо УПИ VIII-237 в кв. 21 по плана на с. 

Батишница, Община Две могили, област Русе, на ул. „Христо Ботев” № 2, а именно: 

1.7.1. Помещение от 14 кв. м. (четиринадесет квадратни метра), находящо се на 

първи етаж. 

1.7.2. Помещение от 12.80 кв. м. (дванадесет квадратни метра и осемдесет 

квадратни дециметра), находящо се на първи етаж. 

1.8. Части от имот – публична общинска собственост по АОС № 104/10.12.1999 г. 

на Кмета на Община Две могили, намиращ се в с. Каран Върбовка, представляващ 

двуетажна масивна сграда, построена през 1940 г., с площ от 160 кв. м. за „Здравен дом”, 

находяща се в дворно място с площ от 1700 кв. м., съставляващо УПИ I-235 в кв. 40 по 

плана на с. Каран Върбовка, Община Две могили, област Русе, на ул. „Света Марина” № 

41, а именно: 

1.8.1. Помещение от 16.70 кв. м. (шестнадесет квадратни метра и седемдесет 

квадратни дециметра), находящо се на първи етаж. 

1.9. Част от имот – публична общинска собственост по АОС № 96/28.01.1998 г. на 

Кмета на Община Две могили,  намиращ се в село Баниска, представляващ двуетажна 

полумасивна сграда, построена през 1927 г., върху площ от 200 кв. м. за „Здравен дом”, 

находяща се върху дворно място с площ от 4 370 кв. м., съставляващо имот 209 в квартал 

35 по устройствения план на с. Баниска, община Две могили, област Русе, а именно: 

1.9.1 Помещение от 8.75 кв. м. (осем квадратни метра и седемдесет и пет квадратни 

дециметра), находящо се на втори етаж. 

1.9.2 Помещение от 10 кв. м., (десект квадратни метра). 

1.10. Помещение от 12 кв. м. (дванадесет квадратни метра), находящо се в с. 

Острица, част от имот – публична общинска собственост по АОС № 128/20.03.2000 г. на 

Кмета на Община Две могили, представляващ едноетажна масивна сграда, построена през 

1960 г., върху площ от 180 кв. м. за „Здравен дом”, находяща се върху дворно място с 

площ от 2 900 кв. м., съставляващо имот I-105 в квартал 12 по устройствения план на с. 

Острица, община Две могили, област Русе, находящ се в с. Острица, на ул. „Иван Дечев” 

№ 2. 

1.11. Части от имот – публична общинска собственост по АОС № 142/20.04.2000 г. 

на Кмета на Община Две могили, представляващ двуетажна масивна сграда, построена 

през 1987 г., върху площ от 210 кв. м. за „Поликлиника”, находяща се в с. Бъзовец в 

дворно място с площ от 6.940 кв.м., съставляващо УПИ I в квартал 32 по плана на с. 

Бъзовец, находящ се на ул. „Георги Димитров” № 101, а именно: 

1.11.1. Помещение от 14.19 кв. м. (четиринадесет квадратни метра и деветнадесет 

квадратни дециметра), находящо се на втори етаж. 

1.11.2. Помещение от 14.52 кв. м. (четиринадесет квадратни метра и петдесет и два 

квадратни дециметра), находящо се на втори етаж. 



1.11.3. Помещение от 15.51 кв. м. (петнадесет квадратни метра и петдесет и един 

квадратни дециметра), находящо се на втори етаж. 

1.11.4. Помещение от 16.38 кв. м. (шестнадесет квадратни метра и тридесет и осем 

квадратни дециметра) находящо се на втори етаж. 

2. Базисната месечна наемна цена за квадратен метър за недвижимия имот, 

съгласно т. 4 от Приложение № 1 „Тарифа за определяне на минимални месечни цени на 

квадратен метър за отдаване под наем на общински нежилищни имоти” от Наредба № 7 за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост 

в Община Две могили, Област Русе е 0.18 (осемнадесет стотинки) за кв.м. 

3. 15 % от реализираните средства да се преведат по сметката на съответното 

кметство, което да ги използва за изпълнение на дейности от местно значение. 

4. Възлага на Кмета на Община Две могили да изпълни решението на Общински 

съвет 

5. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общински съвет- Две могили 

да се представи екземпляр от сключения договор за отдаване под наем. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Вярно с оригинала 
 

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

                    (М. Димитрова)                         (Байчо Георгиев) 


