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 ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 
 7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

тел./факс 08141/ 28 44, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 468 
 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 36/17.07.2009 г. 
 

По четиринадесeта точка от дневния ред, Общинският 

съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4  и ал. 5 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, 

ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 35, ал. 1 във връзка с 

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

чл. 35, ал. 1, чл. 100, т. 3, чл. 101, ал. 2 от Наредба № 7 за реда за 

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, 
 

Р Е Ш И : 
 

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

имот – частна общинска собственост по Акт № 476 от 18.05.2006 г. на Кмета 

на Община Две могили, а именно: Обор с инвентарен № 9 (девет) с площ от 

475 (четиристотин седемдесет и пет) квадратни метра, представляващ 

масивна сграда на тухлена зидария, построен през 1960 г. в имот – държавна 

собственост № 063017 (шестдесет и три хиляди и седемнадесет), парцел 17 

(седемнадесет) от масив 63 (шесдесет и три) по картата на възстановената 

собственост на земеделската земя в землището на село Чилнов, ЕКАТТЕ 

81373, област Русе, целият с площ от 4.998 (четири декара деветстотин 

деветдесет и осем) квадратни метра, при граници и съседи: имот № 063018 – 

кравеферма на ДПФ – МЗГ, имот № 063027 - ведомствен път на Община Две 

могили, област Русе, имот № 063012 – друга производствена база на ППК 
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Единство – Чилнов и имот № 000027 – път ІV клас на Община Две магили, 

област Русе. 

2. При данъчна оценка на този имот в размер на 2 327.50 (две хиляди 

триста двадесет и седем лева и петдесет стотинки) и пазарна оценка в размер 

на 1 075.00 (хиляда седемдесет и пет лева и нула стотинки), одобрява пазарна 

оценка в размер на 2 400.00 (две хиляди и четиристотин лева и нула 

стотинки), която да бъде начална цена при провеждане на публично-

оповестения конкурс при следните критерии: 

2.1 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 продажба) цена. 
 

2.2. Създаване на нови работни места 

Точките по критерия се образуват както следва: за предложение за 

разкриване на 1 работно място – 2 точки; две и повече работни места – 4 

точки.  

2.3. Извършване на инвестиции 

Точките по критерия се формират както следва: 

 За инвестиции, съгласно бизнес плана до 10 000 лв. – 2 т. 

 За инвестиции, съгласно бизнес плана до 20 000 лв. – 4 т. 

 За инвестиции, съгласно бизнес плана до 30 000 лв. – 6 т. 

 За инвестиции, съгласно бизнес плана до 40 000 лв. – 8 т. 

 За инвестиции, съгласно бизнес плана над 40 000 лв. – 10 т. 

2.4. Бизнес план за развитие на обекта 

Бизнес плана следва да съдържа предложения относно: 

 прогнозен общ обем на произведена продукция - максимум 5 

точки; 

 използвани материали и суровини за производството, което ще 

развива участника – максимум 5 точки, 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 точки. 

2.5. Опазване или възстановяване на околната среда:  

За всяко направено ново предложение свързано с възстановяване и 

опазване на околната среда (пречиствателна станция, използване на 

алтернативни енергийни източници и други) – максимум 5 точки. 

2.6. Начин на класиране на кандидатите: 
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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 дава 

предимство на  участника, който има адресна регистрация в село Чилнов, 

община Две могили, област Русе, регистриран е като земеделски 

производител и е направил най-много предложения, свързани с 

възстановяване и опазване на околната среда. 

 3. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 

необходимите действия за: 

3.1. Вписването в Публичния регистър на Община Две могили на 

разпоредителната сделка с имота – частна общинска собственост.  

3.2. Провеждането на публичния търг за продажбата на описания в 

точка 1 имот. 

4. В тридневен срок от изпълнението на Решението в Общинския съвет 

да се представи екземпляр от сключения договор за покупко-продажба на 

имота. 
 

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) 

 

 


