
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 404 
 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 33/17.04.2009 г. ., изм. с Решение № 433 по 

Протокол № 34/22.05.2009 г. 

 
 

По тринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, 

на основание чл. 34, ал. 4, изр. 2 и чл. 41 от Закона за общинската 

собственост във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 8, чл. 27, ал. 4 и 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

чл. 3 ал. 2 т. 2 от Правилника за организация и дейността на 

общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация и чл. 101 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, приета с Решение № 268 по Протокол № 

24/21.11.2008 година,   
 

Р Е Ш И : 
 

1. Да бъде продаден след провеждане на публично оповестен конкурс – 

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 (римско 

седем, тире, арабско двеста тридесет и осем) квартал 21 (двадесет и едно) по 

устройствения план на село Батишница, област Русе, при граници: от трите 

страни улици, имот VІІІ (римско осем) – Здравен дом и имот VІ (римско 

шест) – Културен дом, състоящ се от дворно място с площ от 6 500 (шест 

хиляди и петстотин) квадратни метра, заедно с построената в него през 1939 

година масивна двуетажна сграда – бивше училище „Христо Ботев” със 

застроена площ от 530 (петстотин и тридесет) квадратни метра и масивна 

пристройка строена през 1980 година със застроена площ от 240 (двеста и 

четиридесет) квадратни метра, находящи се в село Батищница, на улица 

„Дунав”№ 36. 
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2. При данъчна оценка на този имот в размер на 58 575.20 (петдесет и 

осем хиляди петстотин седемдесет и пет лева и двадесет), одобрява пазарната 

му оценка в размер на 159 500.00 (сто петдесет и девет хиляди и петстотин 

лева и нула стотинки), която да бъде начална цена при провеждането на 

публичния търг. 

 3. Определя следните критерии, показатели и начин на оценка и 

класиране на кандидатите: 

3.1. Предложена цена: 

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-

висока цена. Точките се определят в съотношение към базова продажна 

цена по следната формула: 
 

ЦЕНА = 10 х  Ц пp ,  където: 

      Ц б 

 10 е коефициент на показателя; 

 Ц пр е предложената цена от кандидата; 

 Ц б е базовата (начална продажна) цена 
 

3.2. Създаване на нови работни места: 

Точките по критерия се образуват както следва: за предложение за 

разкриване до 5 работни места – 2 т.; до 10 работни места – 4 т.; до 15 

работни места – 6 т.; до 20 работни места – 8 т. и над 20 работни места – 10 

т.  

3.3. Извършване на инвестиции: 

Точките по критерия се формират както следва: 

 За инвестиции, съгласно бизнес плана до 30 000 лв. – 2 т. 

 За инвестиции, съгласно бизнес плана до 60 000 лв. – 4 т. 

 За инвестиции, съгласно бизнес плана до 100 000 лв. – 6 т. 

 За инвестиции, съгласно бизнес плана до 160 000 лв. – 8 т. 

 За инвестиции, съгласно бизнес плана над 160 000 лв. – 10 т. 

3.4. Бизнес план за развитие на обекта: 

Бизнес плана следва да съдържа предложения относно: 

 Развиване на нови производства - максимум 5 т.; 

 прогнозен общ обем на произведена продукция - максимум 5 т.; 

 използвани материали и суровини за производството, което ще 

развива участника – максимум 5 т., като максималния брой точки се 

присъжда на участника, предложил използване на материали и суровини от 

региона; 

 инвестиционен план – поетапно реализиране на предложените 

инвестиции, посочване на конкретните дейности и срокове за 

осъществяването им – максимум 5 т. 

3.5. (Изм. – Решение № 434 ...... по Протокол № 33/22.05.2009 г. на 

Общински съвет – Две могили)  Забележка: Направените предложения 

следва да бъдат реализирани за период от 12 месеца, считано от датата на 

сключване на договора за покупко-продажба на обекта.  

3.6. Начин на класиране на кандидатите: 



Поредността в класирането е на база комплексната оценка на всяко 

предложение, като на първо място се класира предложението на този 

участник, който е с най-голям общ брой точки. При равен резултат се 

прилагат критериите: „Опазване или възстановяване на околната среда” и 

„Най-висок размер инвестиции”. 

4. Възлага на Кмета на Общината да изпълни решението на Общинския 

съвет. 

5. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общински съвет – 

Две могили да се представи екземпляр от сключения договор за покупко-

продажба. 

Решението подлежи на обжалване пред Областен управител и/или пред 

Административен съд-Русе в 14-дневен срок от оповестяването му. 

  

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

 

 

Вярно с оригинала 
 

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

         (М. Иларионова)             (Б. Георгиев) 

 


