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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1019 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 51/31.05.2019 г. 
 

По десета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 

21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация във връзка с 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. 1, ал. 3 от Закона 

за арендата в земеделието, чл. 85, ал. 2 от Наредба № 7 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост в Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 

191 от 23.05.2019 г. след проведено поименно гласуване със 17 

(седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Дава съгласие да бъдат отдадени под аренда за срок от 5 години след провеждане 

на публичен търг с явно наддаване следните недвижими имоти: 

1.1. По Акт за частна общинска собственост № 452 от 22.08.2005 г. на Кмета на 

Община Две могили, а именно: „Нива” с площ 128,534 дка., представляващо Имот № 

016019 по картата на възстановената собственост в землището на с. Кацелово, община Две 

могили, област Русе при граници и съседи: ПИ 016057, ПИ 016098, ПИ 016058; 

1.2. По Акт за частна общинска собственост № 454 от 22.08.2005 г. на Кмета на 

Община Две могили, а именно: „Нива” с площ 406,297 дка., представляващо Имот № 

051003 по картата на възстановената собственост в землището на с. Кацелово, община Две 

могили, област Русе при граници и съседи: ПИ 051002; 

1.3. По Акт за частна общинска собственост № 455 от 22.08.2005 г. на Кмета на 

Община Две могили, а именно: „Нива” с площ 392,978 дка., представляващо Имот № 

053001 по картата на възстановената собственост в землището на с. Кацелово, община Две 

могили, област Русе при граници и съседи: ПИ № 000192, ПИ № 053002, ПИ № 000194. 

 2. Определя начална тръжна цена в размер на 65.00 лева/дка, като депозитът за 

участие да бъде 25 %. 

3. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 

4. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 

за изпълнение решението на Общински съвет. 

5. В тридневен срок от сключването на договора за аренда да се представи копие от 

същия в Общински съвет. 

 
Вярно с оригинала 
 

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

                    (М. Димитрова)                       (Ст. Димитров) 


