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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 133 
 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 12/23.05.2008 г. 
 

По тринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, 

на основание на основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за 

общинска собственост във връзка с чл. 17, ал. 1 и чл. 71 от 

Наредба № 7 за реда на придобиване, управление и разпореждане с 

общинска собственост на Община Две могили, област Русе, 

приета с Решение № 193 по Протокол № 24/24.03.2005 г, чл. 21, ал. 

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

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

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация,   
 

Р Е Ш И : 
 

 1. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем за срок от 6 години 

следните земеделски земи: 

 1.1. Овощна градина с площ от 102.417 дка, трета категория на земята, 

находяща се в местността „Тетралика”, съставляваща имот № 022058 по 

картата за възстановената собственост на земеделската земя в землището на 

с. Батишница, ЕКАТТЕ 02868, Община Две могили, област Русе. 

 1.2. Нива с площ от 147.582 дка, трета категория на земята, находяща се 

в местността „До Резервоара”, съставляваща имот № 058001 по картата на 

възстановената собственост на земеделската земя в землището на с. 

Батишница, ЕКАТТЕ 02868, Община Две могили, област Русе с начална 

наемна цена на дка според категорията на земеделската земя в размер на 80 

% от отпуснатата субсидия за използвани земеделски площи през дадената 

година от Областната разплащателна агенция на Държавен фонд 

„Земеделие”.  

 2. Общински съвет град Две могили упълномощава Кмета на Община 

Две могили да проведе процедура за отдаване под наем чрез търг при 

mailto:e-mail@&dve


условията и по реда на Наредба № 7 за реда на придобиване, управление и 

разпореждане с общинска собственост на Община Две могили, област Русе. 

 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 1 гласа 

 

 

Вярно с оригинала: 

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

           (Н. Начева)              (Б. Георгиев) 


