
С П Р А В К А 
за взетите решения за продажба на имоти – общинска собственост и резултатите от тях 

 

№ Продажба имот Решение на Общ. 

съвет 

Вписана в публ. 

Регистър 

Плащане с 

комп. 

инструменти 

Заповед на кмета  

Купувач и цена  

Забележка 

Описание на имота Дан. 

оценка 

в лева 

Паз. 

оценка в 

лева 

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 

 2010 година        

1. Търг с тайно наддаване за 
следният недвижим имот 

– частна общинска 

собственост по Акт № 
2416 от 30.03.2010 г. на 

Кмета на Община Две 

могили и Скица на 

поземлен имот № 2812 от 
20.04.2010 г. на службата 

по „Геодезия, 

картография и кадастър” 
град Русе, а именно: 

Поземлен имот с 

идентификатор 

20184.1.1599 по 
кадастралната карта и 

кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед № 
РД-18-5/19.01.2010 

година на Изпълнителния 

директор на Агенцията по 
ГКК, урбанизирана 

територия и с начин на 

трайно ползване – ниско 

застрояване с площ от 
6.443 (шест декара 

четиристотин 

20 695.00  24 806.00 № 659/23.04.2010  Не, в брой Заповед 

№393/01.06.2010г.    

Договор 

№167/25.08.2010г.за 

сумата от 24.950.00 

лева 



четиридесет и три 

квадратни метра), 

находяща се в землището 

на град Две могили, 
община Две могили, 

област Русе, 

съставляваща парцел 
1599 от масив 1. 

2. Търг с тайно наддаване за 

следния недвижим имот – 

частна общинска 
собственост по Акт № 

413 от 02.05.2005 г. на 

Кмета на Община Две 
могили, а именно: 

Урегулиран поземлен 

имот ІV – 285 в квартал 

21 по устройствения план 
на село Чилнов, община 

Две могили, област Русе, 

състоящ се от 
незастроено дворно място 

с площ от 540 квадратни 

метра, находящ се в село 
Чилнов, община Две 

могили. 

1 503.40 1 782.00 № 631/19.03.2010  Не, в брой Не е продаден  

3.  Търг с тайно наддаване 

следния недвижим имот – 
частна общинска 

собственост по Акт № 

2175 от 03.02.2010 г. на 
Кмета на Община Две 

могили, а именно: 

Апартамент № 5 със 

застроена площ от 63 
квадратни метра, състоящ 

4 301.90 34 362.00 № 619/19.02.2010   Не, в брой Отдаден под наем Не продаден 



се от стая, дневна, кухня 

и сервизно помещение, 

находящ се в град Две 

могили, община Две 
могили, област Русе, на 

булевард „България” № 

93, в жилищен блок 
„Гагарин”, вход „В”, етаж 

2, заедно с прилежащо 

избено помещение № 5 
със застроена площ от  

6.24 квадратни метра, 

ведно с 6.56 %  от общите 

части на сградата и 
отстъпеното право на 

строеж., построен върху 

общински урегулиран 
поземлен имот IІІ – 1564  

в квартал 76 по 

устройствения план на 

град Две могили, община 
Две могили, област Русе. 

4. Търг с тайно наддаване за 

следния недвижим имот – 
частна общинска 

собственост по Акт № 

2176 от 03.02.2010 г. на 

Кмета на Община Две 
могили, а именно: 

Апартамент № 8 със 

застроена площ от 63, 
състоящ се от стая, 

дневна, кухня и сервизно 

помещение, находящ се в 
град Две могили, община 

Две могили, област Русе, 

4 031.80 33 738.00 № 618/19.02.2010  Не, в брой Заповед №514 от 

26.07.2010г.  

Договор № 153 от 

11.08.2010г. за 

сумата от 27.000.00 

лева 



на булевард „България” 

№ 93, в жилищен блок 

„Гагарин”, вход „В”, етаж 

3, заедно с прилежащо 
избено помещение № 8 

със застроена площ от  

2.88 квадратни метра, 
ведно с 6.17 % от общите 

части на сградата и 

отстъпеното право на 
строеж, построен върху 

общински урегулиран 

поземлен имот IІІ – 1564 

в квартал 76 по 
устройствения план на 

град Две могили, община 

Две могили, област Русе. 

4. Търг за имот – частна 
общинска собственост по 

Акт № 1100/400 

актуализация от 
12.09.2008 г. на Кмета на 

Община Две могили, а 

именно: Имот с площ от 
2.307 (два декара триста и 

седем квадратни метра), 

находящ се в местността 

„Чифлик дере”, 
съставляващ имот № 

000219 по картата на 

възстановената 
собственост на 

земеделската земя в 

землището на село 
Кацелово, област Русе, 

заедно с построената в 

2 592.70 3 171.00 № 590/29.01.2010 Вписан под 

№025/29.03.2010г. 

Не, в брой Заповед №162 

/10.03.2010г. 

Крайна цена 3 175, 

00 леваю 

Не е продаден 

 



него двуетажна масивна 

туристическа хижа, 

построена през 1978 г. 

със застроена площ от 86 

квадратни метра.  
5. Търг за имот – частна 

общинска собственост по 

Акт № 192 от 18.07.2000 

г. на Кмета на Община 
Две могили, а именно: 

Рибарник с площ от 2.889 

(два декара осемстотин 
осемдесет и девет) 

квадратни метра, 

съставляващ имот № 
000427 по картата на 

възстановената 

собственост на 

земеделската земя в 
землището на село 

Кацелово, област Русе.   

936.00 1 156.00 № 589/29.01.2010 Вписан под 

№026/29.03.2010г. 

Не, в брой Заповед 

№163/10.03.2010г. 

Крайна цена 

1 160,00 лева 

Договор №69 от 

24.03.2010г.за 

сумата от 1540.00 

лева 

6. Търг за имот – частна 
общинска собственост по 

Акт № 193 от 18.07.2000 

г. на Кмета на Община 

Две могили, а именно: 
Рибарник с площ от 3.843 

(три декара осемстотин 

четиридесет и три) 
квадратни метра, 

съставляващ имот № 

000424 по картата на 

възстановената 
собственост на 

земеделската земя в 

землището на село 

1 245.10 1 537.00 № 588/29.01.2010 Вписан под 

№024/29.03.2010г. 

Не, в брой Заповед № 164/ 

10.03.2010г. 

Крайна зена на 

сделката 1245,10 

лева 

Договор №70 от 

24.03.2010г. 



Кацелово, област Русе. 

7.  Търг за имот – частна 

общинска собственост по 

Акт № 112 от 28.01.1999 
г. на Кмета на Община 

Две могили, а именно: 

Масивна сграда със 
сглобяема 

стоманобетонна 

конструкция и метален 

навес (хангар) със 
застроена площ от 1024 

квадратни метра, 

построена през 1975 
година върху  имот – 

държавна собственост № 

000062 с площ от 134.383 

(сто тридесет и четири 
декара триста осемдесет и 

три квадратни метра) по 

картата на възстановената 
собственост на 

земеделската земя в 

землището на село 
Батишница, община Две 

могили, област Русе,  

представляващ 

селскостопанско летище. 

8 563.50 10 400.00 № 587/29.01.2010  Вписан под 

№028/15.04.2010г. 

Не, в брой Заповед № 

120/22.02.2010г.     

Крайна цена на 

сделката 15200, 

лева 

Договор №82 от  

15.04.2010г. 

8. Търг за имот – частна 

общинска собственост по 

Акт № 112 от 28.01.1999 
г. на Кмета на Община 

Две могили, а именно: 

Урегулиран поземлен 

имот ІV – 177 в квартал 
25 по устройствения план 

8 736.70 20 840.00 № 586/29.01.2010  Не, в брой  Не е продаден 



на село Помен, община 

Две могили, област Русе, 

състоящ се от дворно 

място с площ от 800  
квадратни метра, заедно с 

построената в него през 

1987 г. двуетажна 
масивна жилищна сграда 

със застроена площ 130 

квадратни метра, 
находящ се в село Помен, 

община Две могили, на 

улица „Еделвайс” № 1. 

9. Търг за имот – частна 
общинска собственост по 

Акт № 121 от 20.08.1999 

г. на Кмета на Община 

Две могили, а именно: 
Урегулиран поземлен 

имот VІІ – 190, в квартал 

18 по устройствения план 
на село Могилино, 

община Две могили, 

област Русе, състоящ се 
от дворно място с площ 

от 1 240 заедно с 

построената в него през 

1987 г. двуетажна 
масивна жилищна сграда 

със застроена площ 170 

квадратни метра, 
находящ се в село 

Могилино, община Две 

могили, на улица 
„Малчика” № 1а. 

11 496.20 30 488.00 № 585/29.01.2010  Не, в брой  Не е продаден 

         



 2009 година        

1. Търг за имот – частна 

общинска собственост по 
Акт № 199/76 от 

04.01.2001 г. на Кмета на 

Община Две могили, а 

именно: Поземлен имот с 
площ от 2.164 (два декара 

сто шестдесет и четири 

квадратни метра), 
находящ се в местността 

“Тащарана”, съставляващ 

имот № 143006  по 
картата на възстановената 

собственост на 

земеделската земя в 

землището на град Две 
могили, област Русе. 

397.60 2 000.00 № 530/16.10.2009  Вписан в 

регистъра под № 

017/02.12.2009г. 

Не, в брой Заповед № 

888/12.11.2009г. 

Договор №190 от 

01.12.2009г. 

2. Публично-оповестен 

конкурс за имот – частна 
общинска собственост по 

Акт № 1111/76 

актуализация от 

15.11.2008 г. на Кмета на 
Община Две могили, а 

именно: Селскостопанско 

летище с площ от 65.536 
(шестдесет и пет декара 

петстотин тредесет и 

шест квадратни метра), 

находящ се в местността 
“Тащарана”, съставляващ 

имот № 143004 по 

картата на възстановената 
собственост на 

земеделската земя в 

12 042.20 60 000.00 № 529/16.10.2009  Вписан в 

регистъра по 

№16/02.12.2010г. 

Не, в брой Заповед 

№883/12.11.2009г.. 

Договор №191 от 

02.12.2009г. 



землището на град Две 

могили, област Русе. 

3.  Публично-оповестен 

конкурс за имот – частна 
общинска собственост по 

Акт № 481 и № 482 от 

18.05.2006 г. на Кмета на 
Община Две могили, а 

именно: Обор с 

инвентарен № 1 с площ 

от 440 квадратни метра, 
представляващ масивна 

сграда и навес с площ от 

180 квадратни метра, 
представляващ масивна 

сграда на тухлена 

зидария, двете построени 

през 1960 г. в имот – 
държавна собственост № 

063020, парцел 20 от 

масив 63  по картата на 
възстановената 

собственост на 

земеделската земя в 
землището на село 

Чилнов, област Русе, 

целият с площ от 3.441 

(три декара и 
четиристотин четирдесет 

и едно) квадратни метра. 

 

1 143.30 

271.10 

1 200.00 

400.00 

№ 470/17.07.2009  Не, в брой  Не е продадено 

4. Публично-оповестен 

конкурс за имот – частна 

общинска собственост по 
Акт № 479 от 18.05.2006 

г. на Кмета на Община 

2 181.30 7 500.00 № 469/17.07.2009  Не, в брой Заповед №515 от 

26.07.2010г.Крайна 

цена на сделката  

6010,00 лева 

Договор №151 от 

10.08.2010г. 



Две могили, а именно: 

Обор с инвентарен № 2 с 

площ от 412 квадратни 

метра, представляващ 
масивна сграда на 

тухлена зидария и 

стоманобетонни 
елементи, построен през 

1970 г. в имот – държавна 

собственост № 063002, 
парцел 2 от масив 63 по 

картата на възстановената 

собственост на 

земеделската земя в 
землището на село 

Чилнов, област Русе, 

целият с площ от 5.100 
квадратни метра. 

5.  Публично-оповестен 

конкурс за имот – частна 

общинска собственост по 
Акт № 476 от 18.05.2006 

г. на Кмета на Община 

Две могили, а именно: 
Обор с инвентарен № 9 с 

площ от 475 квадратни 

метра, представляващ 

масивна сграда на 
тухлена зидария, 

построен през 1960 г. в 

имот – държавна 
собственост № 063017, 

парцел 17  от масив 63  по 

картата на възстановената 
собственост на 

земеделската земя в 

1 075.00 2 400.00 № 468/17.07.2009  Не, в брой Не е продаден  



землището на село 

Чилнов, област Русе, 

целият с площ от 4.998 

(четири декара 
деветстотин деветдесет и 

осем) квадратни метра 

6. Публично-оповестен 
конкурс за имот – частна 

общинска собственост по 

Акт № 478 от 18.05.2006 

г. на Кмета на Община 
Две могили, а именно: 

Обор с инвентарен № 1 с 

площ от 527 квадратни 
метра, представляващ 

масивна сграда на 

тухлена зидария и 

стоманобетонни 
елементи, построен през 

1970 г. в имот – държавна 

собственост № 063007, 
парцел 7 от масив 63 по 

картата на възстановената 

собственост на 
земеделската земя в 

землището на село 

Чилнов, област Русе, 

целият с площ от 4.386 
(четири декара триста 

осемдесет и шест) 

квадратни метра. 

2 790.10 9 516.00 № 467/17.07.2009 Вписан под № 15 Не, в брой Не е продаден  

7. Публично-оповестен 

конкурс за имот – частна 

общинска собственост по 

Акт № 480 от 18.05.2006 
г. на Кмета на Община 

11 919.90 35 550.00 № 466/17.07.2009  Не, в брой Не е продаден  



Две могили, а именно: 

Обор с инвентарен № 3 с 

площ от 1 481 квадратни 

метра, представляващ 
масивна сграда на 

тухлена зидария и 

стоманобетонни 
елементи, построен през 

1970 г. в имот – държавна 

собственост № 063001, 
парцел 1 от масив 63 по 

картата на възстановената 

собственост на 

земеделската земя в 
землището на село 

Чилнов, област Русе, 

целият с площ от 8.581 
(осем декара петстотин 

осемдесет и един) 

квадратни метра 

8. Публично-оповестен 
конкурс за имот – частна 

общинска собственост по 

Акт № 37 от 16.04.1997 г. 
на Кмета на Община Две 

могили, а именно: Терен 

с площ от 5.405 (пет 

декара четиристотин и 
пет) квадратни метра, 

съставляващ имот № 

000136 , образуван от 
имот № 000460 по 

картата на възстановената 

собственост на 
земеделската земя в 

землището на село 

111.90 10 810.00 № 450/19.06.2009  Не, в брой Не е продаден  



Баниска, област Русе, 

заедно с построената в 

него масивна едноетажна 

сграда – бивш 
“Пионерски лагер” 

(сградата е негодна за 

обитаване), построена 
през 1987 г. със застроена 

площ от 572 квадратни 

метра, състояща се от 
столова, кухненско 

помещение, дванадесет 

спални и басейн 

(разрушен) със застроена 
площ от 200 квадратни 

метра. 

9. Търг за имот – частна 

общинска собственост по 
Акт № 1276 от 28.08.2008 

г. на Кмета на Община 

Две могили, а именно: 
Урегулиран поземлен 

имот VII – 94, в квартал 

40 по устройствения план 
на град Две могили, 

област Русе. състоящ се 

от незастроено дворно 

място с площ от 720 
квадратни метра, 

находящ се в град Две 

могили, на улица 
„Мусала” № 1. 

2 941.20 6 120.00 № 449/19.06.2009  Не, в брой Не е продаден  

10. Търг за имот – частна 

общинска собственост по 

Акт № 1095 от 27.08.2008 
г. на Кмета на Община 

2 614.40 8 960.00 № 448/19.06.2009  Не, в брой Не е продаден Не е продадено 



Две могили, а именно: 

Урегулиран поземлен 

имот I квартал 118  по 

устройствения план на 
град Две могили, област 

Русе, при граници: от 

двете страни – улица 
общинска мера и имот II 

– 283, състоящ се от 

незастроено дворно място 
с площ от 640  квадратни 

метра, находящ се в град 

Две могили на улица 

„Алеко Константинов” № 
1. 

 

11. Търг за имот – частна 

общинска собственост по 
Акт № 1034 от 19.06.2008 

г. на Кмета на Община 

Две могили, а именно: 
Урегулиран поземлен 

имот І – общински, в 

квартал 1 по 
устройствения план на 

град Две могили, област 

Русе състоящ се от 

незастроено дворно място 
с площ от 650 квадратни 

метра, находящ се в град 

Две могили, област Русе, 
на улица “Русалка” № 26. 

2 319.80 5 440.00 № 447/19.06.2009  Не, в брой Заповед 

№972/16.12.2009г. 

Крайна цена 5 440, 

00 лева 

Договор №6 от 

07.01.2010г. 

12. Публично оповестен 

конкурс за имот – частна 

общинска собственост по 
Акт № 1094/29 от 

58 575.20 159 500.00 № 404/17.04.2009  Не, в брой Не е продаден  



05.08.2008 г. на Кмета на 

Община Две могили, а 

именно: Урегулиран 

поземлен имот VІI – 238, 
квартал 21 по 

устройствения план на 

село Батишница, област 
Русе, състоящ се от 

дворно място с площ от 6 

500 квадратни метра, 
заедно с построената в 

него през 1939 година 

масивна двуетажна 

сграда – бивше училище 
„Христо Ботев” със 

застроена площ от 530 

квадратни метра и 
масивна пристройка 

строена през 1980 година 

със застроена площ от 

240  квадратни метра, 
находящи се в село 

Батищница, на улица 

„Дунав”№ 36. 

         

 2008 година        

1. Търг за имот – частна 
общинска собственост по 

Акт № 112 от 28.01.1999 

г. на Кмета на Община 
Две могили, а именно: 

Урегулиран поземлен 

имот ІV – 177 в квартал 

25 по устройствения план 
на село Помен, община 

Две могили, област Русе, 

5 556.00 34 360.00 № 279/19.12.2008  Не, в брой Не е продаден  



при граници: улица, V – 

178, състоящ се от дворно 

място с площ от 800  

квадратни метра, заедно с 
построената в него през 

1987 г. двуетажна 

масивна сграда  със 
застроена площ 130 

квадратни метра, 

находящ се в село Помен, 
община Две могили на 

улица „Еделвайс” № 1. 

2. Търг за имот – частна 

общинска собственост по 
Акт № 1276 от 2008 г. на 

Кмета на Община Две 

могили, а именно: 

Урегулиран поземлен 
имот VII – 94, в квартал 

40 по устройствения план 

на град Две могили, 
област Русе, състоящ се 

от незастроено дворно 

място с площ от 720 
квадратни метра, 

находящ се в град Две 

могили, на улица 

„Мусала” № 1. 

1 983.60 4 680.00 № 278/19.12.2009   Не е продадне  

3. Търг за имот – частна 

общинска собственост по 

Акт № 1095 от 27.08.2008 
г. на Кмета на Община 

Две могили, а именно: 

Урегулиран поземлен 

имот I квартал 118 по 
устройствения план на 

1 763.20 7 680.00 № 216/19.09.2008  Не, в брой Не е продадне  



град Две могили, област 

Русе състоящ се от 

незастроено дворно място 

с площ от 640  квадратни 
метра, находящ се в град 

Две могили на улица 

„Алеко Константинов” № 
1. 

4. Публично оповестен 

конкурс  за имот – частна 

общинска собственост по 
Акт № 1094/29 от 

05.08.2008 г. на Кмета на 

Община Две могили, а 
именно: Урегулиран 

поземлен имот VІI – 238 

квартал 21 по 

устройствения план на 
село Батишница, област 

Русе, състоящ се от 

дворно място с площ от 6 
500 квадратни метра, 

заедно с построената в 

него през 1939 година 
масивна двуетажна 

сграда – бивше училище 

„Христо Ботев” със 

застроена площ от 530 
квадратни метра и 

масивна пристройка 

строена през 1980 година 
със застроена площ от 

240 квадратни метра, 

находящи се в село 
Батищница, на улица 

„Дунав”№ 36. 

48 671.80 138 530.00 № 215/19.09.2008  Не, в брой Не е продаден  



5. Търг за имот – частна 

общинска собственост по 

Акт № 1073 от 15.06.2008 

г. на Кмета на Община 
Две могили, а именно: 

Урегулиран поземлен 

имот V – 74, в квартал 11 
по устройствения план на 

село Каран Върбовка, 

община Две могили, 
област Русе, състоящ се 

от незастроено дворно 

място с площ от 1 210  

квадратни метра, 
находящ се в село Каран 

Върбовка, община Две 

могили, област Русе. 

1 839.20 2 420.00 № 193/13.08.2008  Не, в брой Заповед 

№757/15.10.2008г. 

Крайна цена 2 662 

лева 

Договор №105 от 

31.10.2008г. 

6. Публично-оповестен 
конкурс за имот – частна 

общинска собственост по 

Акт № 1022 от 19.05.2008 
г. на Кмета на Община 

Две могили, а именно: 

Строителни материали с 
площ от 18.460 квадратни 

метра, съставляващ имот 

№ 000309 по картата на 

възстановената 
собственост на 

земеделската земя в 

землището на град Две 
могили, област Русе. 

599.90 295.360.00 № 192/13.08.2008  Не, в брой Не е продаден  

7. Публично-оповестен 

конкурс за имот – частна 

общинска собственост по 
Акт № 1068/1058/1021 

134.70 74 610.00 №191/13.08.2008 Вписан под 2 Не, в брой Заповед 

№625/25.09.2008г. 

Крайна цена 

74 650 лева 

Договор №103 от 

27.10.2008г. 



(актуализация) от 

11.07.2008 г. на Кмета на 

Община Две могили, а 

именно: Друг терен 
нестопанисван с площ от 

4.145 квадратни метра, 

съставляващ имот № 
000136, образуван от 

имот № 000116 по 

картата на възстановената 
собственост на 

земеделската земя в 

землището на град Две 

могили, област Русе. 

8. Публично-оповестен 

конкурс за имот – частна 

общинска собственост по 

Акт № 1069/1058/1021 
(актуализация) от 

11.07.2008 г. на Кмета на 

Община Две могили, а 
именно: Друг терен 

нестопанисван с площ от 

9.165 квадратни метра, 
съставляващ имот № 

000139, образуван от 

имот № 000116 по 

картата на възстановената 
собственост на 

земеделската земя в 

землището на град Две 
могили, област Русе. 

297.90 164 970.00 № 190/13.08.2008 Вписан под №1 Не, в брой Заповед 

№624/25.09.2008 г. 

Крайна цена 

166 398 лева 

Договор №96 от 

13.10.2008г. 

9. Публично-оповестен 

конкурс за имот – частна 

общинска собственост по 
Акт № 1064/61 

1 953.80 3 000.00 № 189/13.08.2008  Не, в брой Заповед 

№755/15.10.2008г. 

Крайна цена 3 000 

лева 

Договор №148 от 

09.12.2008г. 



(актуализация) от 

15.05.2008 г. на Кмета на 

Община Две могили, а 

именно: Урегулиран 
поземлен имот VІ, в 

квартал 116 по 

устройствения план на 
град Две могили, област 

Русе, при граници: 

общинска мера, имот ІІ и 
имот V, състоящ се от 

дворно място с площ от 

205 квадратни метра, 

заедно с построената в 
него през 1976 година 

масивна едноетажна 

сграда със застроена 
площ от 63  квадратни 

метра, находящ се в град 

Две могили, област Русе, 

на булевард “България” 
№ 2. 

10. Публично-оповестен 

конкурс за имот – частна 
общинска собственост по 

Акт № 1063/61 

(актуализация) от 

15.05.2008 г. на Кмета на 
Община Две могили, а 

именно: Урегулиран 

поземлен имот V, в 
квартал 116 по 

устройствения план на 

град Две могили, област 
Русе, състоящ се от 

дворно място с площ от 

1 772.30 10 000.00 № 188/13.08.2008  Не, в брой Заповед 

№756/15.10.2008г. 

Крайна цена 

10 000 лева 

Договор №149 от 

09.12.2008г 



165  квадратни метра, 

заедно с построената в 

него през 1989 година 

масивна едноетажна 
сграда “Агрегатно” със 

застроена площ от 70 

квадратни метра, 
находящ се в град Две 

могили, област Русе, на 

булевард “България” № 2. 

11. Публично оповестен 
конкурс за имот – частна 

общинска собственост по 

Акт № 1074/10 
(актуализация) от 

06.06.2008 г. на Кмета на 

Община Две могили, а 

именно: Урегулиран 
поземлен имот VІІ, в 

квартал 109 по 

устройствения план на 
град Две могили, област 

Русе, състоящ се от 

дворно място с площ от 
836 квадратни метра, 

заедно с построената в 

него през 1975 година 

масивна двуетажна 
сграда “Дърводелски цех” 

със застроена площ от 

438 квадратни метра, 
находящ се в град Две 

могили, област Русе, на 

улица “Орлова чука” № 6. 

10 636.00 20 898.00 № 187/13.08.2008 Вписан под №8 Не, в брой Заповед 

№857/10.12.2008 

година 

Крайна цена 

21 000 лева 

Договор №155 от 

30.12.2008г. 

12. Търг за имот – частна 
общинска собственост по 

2 225.00 4 200.00 № 186/13.08.2008  Не, в брой Заповед №452 от 

01.07.2008г. 

Участника се е 

отказал от 



Акт № 1033 от 19.05.2008 

г. на Кмета на Община 

Две могили, а именно: 

Урегулиран поземлен 
имот VІ – 94, в квартал 41 

по устройствения план на 

град Две могили, област 
Русе,  състоящ се от 

незастроено дворно място 

с площ от 600 квадратни 
метра, находящ се в град 

Две могили, област Русе, 

на улица “Мусала” № 3. 

Крайна цена 

25 120 лева 

сключване на 

договор. 

13. Търг за имот – частна 
общинска собственост по 

Акт № 1035 от 19.05.2008 

г. на Кмета на Община 

Две могили, а именно: 
Урегулиран поземлен 

имот VІ – 94, в квартал 40 

по устройствения план на 
град Две могили, област 

Русе, състоящ се от 

незастроено дворно място 
с площ от 930 квадратни 

метра, находящ се в град 

Две могили, област Русе, 

на улица “Изгрев” № 10. 

2 451.00 7 140.00 №185/13.08.2008  Не, в брой Не е продаден  

14. Търг за имот – частна 

общинска собственост по 

Акт № 1034 от 19.06.2008 
г. на Кмета на Община 

Две могили, а именно: 

Урегулиран поземлен 

имот І – общински, в 
квартал 1 по 

1 564.50 4 990.00 № 184/13.08.2008  Не, в брой Не епродаден  



устройствения план на 

град Две могили, област 

Русе, състоящ се от 

незастроено дворно място 
с площ от 650  квадратни 

метра, находящ се в град 

Две могили, област Русе, 
на улица “Родопи” № 31. 

15. Търг за Масивна 

едноетажна сграда 

(агрегатно) със застроена 
площ от 70 квадратни 

метра, построена през 

1989 година върху 
общинско дворно място с 

площ от 165 квадратни 

метра, находящо се в град 

Две могили, община Две 
могили, област Русе, в 

близост до булевард 

„България”, откъм изхода 
на града в посока село 

Иваново, представляващо 

урегулиран поземлен 
имот V, в квартал 116 по 

устройствения план на 

град Две могили, община 

Две могили, област Русе 

  № 142/20.06.2008  Не, в брой Не е продаден  

16. Търг за Масивна 

едноетажна сграда със 

застроена площ от 63 
квадратни метра, 

построена през 1976 

година върху общинско 

дворно място с площ от 
205 квадратни метра, 

  № 142/20.06.2008  Не, в брой Не е продаден  



находящо се в град Две 

могили, община Две 

могили, област Русе, в 

близост до булевард 
„България”, откъм изхода 

на града в посока село 

Иваново, представляващо 
урегулиран поземлен 

имот VІ, в квартал 116 по 

устройствения план на 
град Две могили, община 

Две могили, област Русе. 

         

         

         

         

 


