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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1075 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 65/20.09.2011 г. 
 

 По двадесет и втора точка от дневния ред, Общинският 

съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, чл. 1 и следващи от Закона за арендата в 

земеделието, чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост,  

чл. 25, ал. 3, т. 4 и ал. 9 от Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи, във връзка с чл. 45 и от Правилника за 

прилагане на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи и Докладна записка № 369 от 12.09.2011 г., 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Променя  начина на трайно ползване на долуописаните имоти в т. 3 в 

землището на село Батишница, село Острица и село Бъзовец, които не се 

използват по предназначението си към настоящия момент от пасище, мера за 

други земеделски нужди-трайни насаждения, като от публична общинска 

собственост ги обявява за частна.  

2. Изразява предварително съгласие съгласно чл. 25, ал. 5 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, със срок 18 месеца за 

промяна предназначението на земеделски земи частна общинска собственост 

– пасища, мери, за трайни насаждения, и провеждане на процедурите по 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Правилника за 

прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

3. Дава съгласие да се отдаде под аренда за срок от 25 години с право 

на продължаване с още 5 години, за създаване на трайни насаждения от 

дървесни видове с ценна дървесина – череша, бяла акация, черница, черен 

орех и други на земеделска земя от общинския поземлен фонд, както следва : 



3.1. Имот № 000147 съгласно скица проект, образуван от имот № 

000146, в землището на село Батишница, с площ 250.000 дка, с начин на 

трайно ползване – тр.насаждения, категория четвърта категория. 

 3.2. Имот  № 000214, съгласно скица проект, в землището на село 

Острица, с площ 90.986 дка, с начин на трайно ползване – трайни 

насаждения, категория шеста – 87.309 дка, четвърта – 3.677 дка. 

 3.3. Имот  № 000205, съгласно скица проект, в землището на село 

Острица, с площ 74.572 дка, с начин на трайно ползване – трайни 

насаждения, категория шеста – 22.918 дка, четвърта – 51.654 дка. 

 3.4. Имот  № 000210, съгласно скица проект, в землището на село 

Острица, с площ 206.621 дка, с начин на трайно ползване – трайни 

насаждения, категория шеста – 130.413 дка, четвърта – 76.033 дка и трета – 

0.175 дка. 

3.5. Имот  № 116002, съгласно скица проект, в землището на село 

Бъзовец, с площ 42.267 дка, с начин на трайно ползване – трайни насаждения, 

категория девета, в местността „Дълги дол”. 

3.6. Имот  № 000462, съгласно скица проект, в землището на село 

Бъзовец, с площ 17.542 дка, с начин на трайно ползване – трайни насаждения, 

категория пета, в местността „Коли балъка”. 

3.7. Имот  № 000464, съгласно скица проект, в землището на село 

Бъзовец, с площ 137.763 дка, с начин на трайно ползване – трайни 

насаждения, категория пета, в местността „Бахчелъка”. 

3.8. Имот  № 000465, съгласно скица проект, в землището на село 

Бъзовец, с площ 32.660 дка, с начин на трайно ползване – трайни насаждения, 

категория девета, в местността „Бахчелъка”. 

3.9. Имот  № 000481, съгласно скица проект, в землището на село 

Бъзовец, с площ 81.313 дка, с начин на трайно ползване – трайни насаждения, 

категория девета, в местността „Бахчелъка”. 

Скиците – проект на горепосочените имоти са приложени и са 

неразделна част към решението. 

4. Определянето на арендатор да се извърши чрез провеждане на 

публично оповестен конкурс при следните условия: 

4.1. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на 

следните условия: 

4.1.1. Да са физически или юридически лица, учредени и регистрирани 

в съответствие с действащото българско или приложимо чуждестранно 

законодателство като търговци или земеделски производители. 

4.1.2. Чуждестранните лица да са със седалище или гражданство от 

държава – членка на Европейския съюз. 

4.1.3. Да имат необходимия опит в засаждането, поддържането и 

управлението на дълготрайни насаждения от ценни дървесни видове и 

притежаващи необходимият икономически потенциал за финансово, кадрово 

и техническо обезпечаване на проекта (да представят необходимите 

документи, доказващи икономическото и финансовото състояние, 

техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите, както и 

препоръки и референции). 



4.1.4. Да не бъдат обявени в несъстоятелност и да не са в производство 

по ликвидация съобразно съответното законодателство. 

4.1.5. Нямат задължения към община Две могили. 

4.1.6. Не са неизправна страна по договор, сключен с община Две 

могили. 

4.2. Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия: 

4.2.1. Начална конкурсна цена за годишно арендно плащане се 

определя на база  средното рентно плащане за района в размер левовата 

равностойност на 12.80 евро, като достигната на конкурса цена остава 

константна за първите пет години от сключване на договора. След петата 

година, при евентуална промяна на икономическите условия в страната двете 

страни взаимно могат да договарят арендното плащане с цел запазване на 

равностойността на наема към момента на подписване на договора. 

4.2.2. Плащане на цената на годишната арендна вноска в първия 

работен ден след изтичането на съответната стопанска година, а за първата 

година от договора, при подписване на договора. 

4.2.3. Земеделските земи да се предоставят за създаване на трайни 

насаждения за добив на ценна дървесина и да се ползват по това 

предназначение за целия срок на договора. 

4.2.4. Срок на договора – срокът на договора се определя първоначално 

за срок от 25 години. 

4.2.5. След изтичане на горепосочения срок срокът на арендата се 

удължава с още 5 години, по искане на арендатора. 

4.3. Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия: 

4.3.1. Поемане на задължения за разкриване на нови работни места – 

минимум 1 брой на 100 дка. 

4.3.2. Минимален размер на инвестициите за срока на договора – 3 500 

лева за декар. 

4.3.3. Представяне на проект, включващ предложения относно: 

4.3.3.1. Предмета на арендата. 

4.3.3.2. Условия, срокове и качество на засаждане на трайните 

насаждения, мерки и мероприятия по управлението и поддържането на 

обекта на арендата. 

4.3.3.3. Предложени направления за реализация на добитите количества 

плодове от арендата. 

4.3.3.4. Технически предимства, в това число собствено и/или наето 

техническо оборудване, материално-техническа база, опит на кандидата при 

засаждането, поддържането и управлението на трайни насаждения. 

4.3.3.5. Мерки за опазване на околната среда. 

4.3.4. Представяне на план относно: 

4.3.4.1. Предлагани инвестиции по вид и стойност. 

4.3.4.2. Разкриване на работни места. 

5. Определя следните критерии за оценяване на постъпилите 

предложения на участниците в публично оповестения конкурс: 

5.1. Размер на арендното плащане с относителна тежест –  25 точки. 

5.2. Работни места       –  15 точки. 



5.3. Размер на инвестицията      –  20 точки. 

5.4. Оценка на проекта       –  25 точки. 

5.5. Мерки за опазване на околната среда    –  15 точки. 

5.6. Общо         – 100 точки. 

6. Възлага на Кмета на община Две могили да организира и проведе 

всички процедури по това решение, да проведе конкурса по реда на Наредба 

№ 7 за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни 

права, за предоставяне за управлени под наем и за разпореждане с имоти и 

вещи – общинска собственост в община Две могили, област Русе, като 

изготви и одобри необходимата за това конкурсна документация, да назначи 

комисия по провеждане на конкурса, да определи размера на депозита за 

участие, както и да определи задължителните документи за участие и да 

сключи договор за аренда. 
 

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 
 

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

                 (М. Иларионова)                          (Б. Георгиев) 


