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ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 
 7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

тел./факс 08141/ 28 44, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 707 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 51/05.08.2010 г. 
 

По седма точка от дневния ред, Общинският съвет на 

основание чл. 21 ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, 

т. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с чл. 8, ал. 4, пр. 1 във връзка с чл. 14, ал. 

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

във връзка с ал. 8, т. 2, пр. 1 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи във връзка с чл. 23, т. 1, пр. 1, чл. 

28, ал. 1,  чл. 72, ал. 2 във връзка с чл. 71, ал. 2 от Наредба № 7 за 

реда на придобиване на право на собственост и на ограничени 

вещни права, за предоставяне за управление под наем и за 

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община 

Две могили, област Русе и Докладна записка № 232 от 30.06.2010 

г.,  
 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласието си да бъдат включени в Раздел ІV (римско четири) 

от Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост 

за 2010 година, приета с Решение № 591 по Протокол № 45 от 29.01.2010 г. 

недвижими имоти собственост на Община Две могили, а именно: 

 1.1. Имот частна – общинска собственост по Акт № 2865 от 10.05.2010 

г., а именно: Друга посевна площ с площ от 2.187 дка (два декара сто 

осемдесет и седем квадратни метра), четвърта категория на земята при 

неполивни условия, находяща се в местността “Над село”, съставляваща 

имот № 074002 (седемдесет и четири хиляди и две), парцел 2 (две) по картата 
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на възстановената собственост на земеделската земя в землището на село 

Каран Върбовка, ЕКАТТЕ 36364, община Две могили, област Русе. 

1.2. Имот частна – общинска собственост по Акт № 2866 от 10.05.2010 

г., а именно: Друга посевна площ с площ от 1.342 дка (един декар триста 

четиридесет и два квадратни метра), четвърта категория на земята при 

неполивни условия, находяща се в местността “Над село”, съставляваща 

имот № 074003 (седемдесет и четири хиляди и три), парцел 3 (три) по картата 

на възстановената собственост на земеделската земя в землището на село 

Каран Върбовка, ЕКАТТЕ 36364, община Две могили, област Русе. 

1.3. Имот частна – общинска собственост по Акт № 2867 от 10.05.2010 

г., а именно: Друга посевна площ с площ от 1.219 дка (един декар двеста и 

деветнадесет квадратни метра), четвърта категория на земята при неполивни 

условия, находяща се в местността “Над село”, съставляваща имот № 074004 

(седемдесет и четири хиляди и четири), парцел 4 (четири) по картата на 

възстановената собственост на земеделската земя в землището на село Каран 

Върбовка, ЕКАТТЕ 36364, община Две могили, област Русе. 

2. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем, за срок от 3 (три) години, 

след провеждане на търг с явно наддаване имоти – частна общинска 

собственост, а именно: 

2.1. Имот частна – общинска собственост по Акт № 2865 от 10.05.2010 

г., а именно: Друга посевна площ с площ от 2.187 дка (два декара сто 

осемдесет и седем квадратни метра), четвърта категория на земята при 

неполивни условия, находяща се в местността “Над село”, съставляваща 

имот № 074002 (седемдесет и четири хиляди и две), парцел 2 (две) по картата 

на възстановената собственост на земеделската земя в землището на село 

Каран Върбовка, ЕКАТТЕ 36364, община Две могили, област Русе, при 

граници и съседи: имот № 000138 – жилищна територия на село Каран 

Върбовка, имот № 000131 – полски път на Община Две могили, имот № 

000230 – пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и имот № 074003 – друга 

посевна площ на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, при начална наемна цена от 20.00 

(двадесет) лева на декар. 

2.2. Имот частна – общинска собственост по Акт № 2866 от 10.05.2010 

г., а именно: Друга посевна площ с площ от 1.342 дка (един декар триста 

четиридесет и два квадратни метра), четвърта категория на земята при 

неполивни условия, находяща се в местността “Над село”, съставляваща 

имот № 074003 (седемдесет и четири хиляди и три), парцел 3 (три) по картата 

на възстановената собственост на земеделската земя в землището на село 

Каран Върбовка, ЕКАТТЕ 36364, община Две могили, област Русе, при 

граници и съседи: имот № 000138 – жилищна територия на село Каран 

Върбовка, имот № 074002 – друга посевна площ на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, 

имот № 000230 – пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и имот № 074004 

– друга посевна площ на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, при начална наемна цена 

от 20.00 (двадесет) лева на декар. 

2.3. Имот частна – общинска собственост по Акт № 2867 от 10.05.2010 

г., а именно: Друга посевна площ с площ от 1.219 дка (един декар двеста и 

деветнадесет квадратни метра), четвърта категория на земята при неполивни 
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условия, находяща се в местността “Над село”, съставляваща имот № 074004 

(седемдесет и четири хиляди и четири), парцел 4 (четири) по картата на 

възстановената собственост на земеделската земя в землището на село Каран 

Върбовка, ЕКАТТЕ 36364, община Две могили, област Русе, при граници и 

съседи: имот № 000137 – пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 

000138 – жилищна територия на село Каран Върбовка, имот № 074003 – 

друга посевна площ на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000230 – пасище, 

мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и имот № 106002 – залесена територия на 

МЗГ ДЛ/ДДС, при начална наемна цена от 20.00 (двадесет) лева на декар. 

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението. 

3. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общинския съвет  

да се представи екземпляр от сключения договор. 
 

Гласували 13 (тринадесет) съветника.  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 
 

Вярно с оригинала 

 

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

         (М. Иларионова)             (Б. Георгиев) 
 


