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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 217 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 13/27.07.2012 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 общинската администрация, чл. 

14, ал. 1, ал. 2 и ал. 8  от Закона за общинската собственост и чл. 100, т. 3 и 

чл. 101, ал. 1 и 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 с вх. № 342 от 

19.07.2012 г.,  
 

Р Е Ш И : 
 

1. Да бъдат отдадени под наем за срок от 10 (десет) години, след провеждане на 

публично оповестен конкурс: 

1.1. Имот № 026001 (двадесет и шест хиляди и едно)по картата на възстановената 

собственост на земеделската земя на с. Пепелина, община Две могили, област Русе с площ 

22.275 дка (двадесет и два дка, двеста седемдесет и пет кв.м.) с начин на трайно ползване 

“Рибарник” при граници и съседи: имот № 223049-ливада на Н-ци Костадин Иванов 

Кънев, имот № 078001-вътрешна река на МОСВ, имот № 221001 – храсти на Община Две 

могили, имот № 027001- Рибарник на Община две могили, по акт за частна общинска 

собственост № 51/27.ІХ.1997г. 

1.2. Имот № 027001 (двадесет и седем хиляди и едно)по картата на възстановената 

собственост на земеделската земя на с. Пепелина, община Две могили, област Русе с площ 

5.959дка (пет дка, деветстотин петдесет и девет кв.м.) с начин на трайно ползване 

“Рибарник” при граници и съседи: имот № 223050-ливада на Манол Марков Маринов, 

имот № 223049-ливада на Н-ци Костадин Иванов Кънев, имот № 242001- полски път на 

Община Две могили, имот № 026001- Рибарник на Община Две могили. 

2. Специфични условия и критерии за оценка при провеждане на публично – 

оповестения конкурс: 

2.1. Предложена цена: 

2.1.1. За предложение за цена от 1 200 лева – 2 точки. 

2.1.2. За всяко следващо предложение от 300 лева – 2 точки. 

2.2. Сьздаване на нови работни места и запазването им за срока на договора: 

2.2.1. За предложение за разкриване на 1 работно място – 3 точки. 

2.2.2. За всяко следващо разкрито работно място се получава по 1 точка. 

2.3. Опит в експлоатирането и поддържането на „Рибарник”: 

2.3.1. Минимум две и повече години опит – 2 точки.  

2.4. Други: 



2.4.1. Участник, регистриран по постоянен и настоящ адрес на територията на 

Община Две могили – 5 точки. 

2.4.2. Опазване или възстановяване на околната среда: 

За направени предложения, свързани с възстановяване и/или опазване на околната 

среда – 5 точки.  

2.4.3. За срока на договора да се запази предназначението на обекта, като 

„Рибарник”. 

2.5. Начин на класиране: 

На първо място се класира предложението на този участник, който събере най-

голям общ брой точки.  

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

изпълнение на решението. 

4. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общинския съвет да се 

представи екземпляр от сключения договор. 

 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 11 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 5 гласа 

  

 

Вярно с оригинала 

 

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

                    (М. Иларионова)                  (Хр. Ефтимова) 


