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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1094 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 66/14.10.2011 г. 
 

 По осма точка от дневния ред, Общинският съвет на 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, чл. 35, ал. 1 във връзка с чл. 34, ал. 4, 

и чл. 41 от Закона за общинската собственост, чл. 100, т. 2 и чл. 

101, т. 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 на Община Две могили, област Русе и Докладна 

записка с вх. № 401 от 04.10.2011 г., 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Дава съгласието си да бъдат включени в Раздел І (римско едно) от 
Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 
2011 г., приета с Решение № 894 по Протокол № 58/18.02.2011 г., следните 
недвижими имоти:  

1.1. Имот – частна общинска собственост по Акт № 290 от 03.05.2004 г. 
на Кмета на Община Две могили, а именно: „Нива” с площ от 4.689 дка 
(четири декара шестстотин осемдесет и девет квадратни метра), съгласно 
Скица № К03150 от 06.10.2011 г., издадена от Общинска служба 
„Земеделие”, представляващ имот № 054014 (петдесет и четири хиляди и 
четиринадесет), четвърта категория на земята при неполивни условия, 
находящ се в местността „Каса Търла”, по картата на възстановената 
собственост в землището на село Помен, ЕКАТТЕ 57488, при граници и 
съседи: поземлен имот № 054013 – нива на Салим Садъков Сюлейманов, 
поземлен имот № 000123 – полски път на Община Две могили, поземлен 



имот № 054017 – нива на Васил Савов Василев и поземлен имот № 054011 – 
нива на „АГРО КОМЕРС” ООД. 

1.2. Имот – частна общинска собственост по Акт № 291 от 03.05.2004 г. 
на Кмета на Община Две могили, а именно: „Нива” с площ от 5.664 дка (пет 
декара шестстотин шестдесет и четири квадратни метра), съгласно Скица № 
К03151 от 06.10.2011 г., издадена от Общинска служба „Земеделие”, 
представляващ имот № 047012 (четирдесет и седем хиляди и дванадесет), 
трета категория на земята при неполивни условия, находящ се в местността 
„Келдал”, по картата на възстановената собственост в землището на село 
Помен, ЕКАТТЕ 57488, при граници и съседи: поземлен имот № 047013 – 
нива на Красимир Иванов Йорданов , поземлен имот № 000056 – полски път 
на Община Две могили, поземлен имот № 047011 – нива на Русанка Анкова 
Христова и поземлен имот № 047009 – нива на Кямил Муртезов Юсеинов. 

1.3. Имот – частна общинска собственост по Акт № 292 от 03.05.2004 г. 
на Кмета на Община Две могили, а именно: „Нива” с площ от 9.238 дка 
(девет декара двеста тридесет и осем квадратни метра), съгласно Скица № 
К03152 от 06.10.2011 г., издадена от Общинска служба „Земеделие”, 
представляващ имот № 043024 (четирдесет и три хиляди и двадесет и 
четири), четвърта категория на земята при неполивни условия, находящ се в 
местността „Дюс Куру”, по картата на възстановената собственост в 
землището на село Помен, ЕКАТТЕ 57488, при граници и съседи: поземлен 
имот № 043031 – нива на Али Саидов Алиев, поземлен имот № 000132 – 
полски път на Община Две могили, поземлен имот № 043035 – нива на 
Стефан Маринов Асенов, поземлен имот № 043036 – нива на Атидже 
Мехмедова Алиева, поземлен имот № 043022 – нива на ППК „Труд” – село 
Помен и поземлен имот № 043013 – нива на наследници на Али Садуллов 
Арунов. 

1.4. Имот – частна общинска собственост по Акт № 293 от 03.05.2004 г. 
на Кмета на Община Две могили, а именно: „Нива” с площ от 4.043 дка 
(четири декара и четирдесет и три квадратни дециметра), съгласно Скица № 
К03153 от 06.10.2011 г., издадена от Общинска служба „Земеделие”, 
представляващ имот № 033005 (тридесет и три хиляди и пет), пета категория 
на земята при неполивни условия, находящ се в местността „Салан Чаир”, по 
картата на възстановената собственост в землището на село Помен, ЕКАТТЕ 
57488, при граници и съседи: поземлен имот № 033006 – нива на Бейтула 
Селманов Хасанов, поземлен имот № 033004 – нива на ОУ „Отец Паисий”, 
поземлен имот № 000007 – пасище с храсти на Община Две могили, 
поземлен имот № 000022 – полски път на Община Две могили и поземлен 
имот № 000005 – полски път на Община Две могили. 

1.5. Имот – частна общинска собственост по Акт № 295 от 03.05.2004 г. 
на Кмета на Община Две могили, а именно: „Нива” с площ от 16.528 дка 
(шестнадесет декара и петстотин двадесет и осем квадратни метра), съгласно 
Скица № К03154 от 06.10.2011 г., издадена от Общинска служба 
„Земеделие”, представляващ имот № 033003 (тридесет и три хиляди и три), 
пета категория на земята при неполивни условия, находящ се в местността 
„Салан Чаир”, по картата на възстановената собственост в землището на село 



Помен, ЕКАТТЕ 57488, при граници и съседи: поземлен имот № 033006 – 
нива на Бейтула Селманов Хасанов, поземлен имот № 033002 – нива на 
наследниците на Пейчо и Иванка Стоянови, поземлен имот № 000006 – 
полски път на Община Две могили, поземлен имот № 000007 – пасище с 
храсти на Община Две могили и поземлен имот № 000004 – нива на ОУ 
„Отец Паисий”. 

1.6. Имот – частна общинска собственост по Акт № 297 от 01.05.2004 г. 
на Кмета на Община Две могили, а именно: „Нива” с площ от 4.447 дка 
(четири декара и четиристотин четирдесет и седем квадратни метра), 
съгласно Скица № К03156 от 06.10.2011 г., издадена от Общинска служба 
„Земеделие”, представляващ имот № 018018 (осемнадесет хиляди и 
осемнадесет), пета категория на земята при неполивни условия, находящ се в 
местността „Дюдюклен”, по картата на възстановената собственост в 
землището на село Помен, ЕКАТТЕ 57488, при граници и съседи: поземлен 
имот № 018017 – нива на Мюмюне Мединова Хасанова, поземлен имот № 
018015 – нива на Сайд Хасанов Мехмедов, поземлен имот № 018005 – нива 
на Руска Неделчева Рачева, поземлен имот № 018019 – нива на Десислава 
Симеонова Роева и др. и землищна граница. 

1.7. Имот – частна общинска собственост по Акт № 298 от 01.05.2004 г. 
на Кмета на Община Две могили, а именно: „Нива” с площ от 3.506 дка (три 
декара и петстотин и шест квадратни метра), съгласно Скица № К03155 от 
06.10.2011 г., издадена от Общинска служба „Земеделие”, представляващ 
имот № 009004 (девет хиляди и четири), пета категория на земята при 
неполивни условия, находящ се в местността „Дюсбурун”, по картата на 
възстановената собственост в землището на село Помен, ЕКАТТЕ 57488, при 
граници и съседи: поземлен имот № 009003 – нива на наследници на Али 
Топал Ахмедов, поземлен имот № 000250 – полски път на Община Две 
могили и поземлен имот № 000251 – полски път на Община Две могили. 

2. Да бъдат продадени след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване следните недвижими имоти:  

2.1. Имот – частна общинска собственост по Акт № 290 от 03.05.2004 г. 
на Кмета на Община Две могили, а именно: „Нива” с площ от 4.689 дка 
(четири декара шестстотин осемдесет и девет квадратни метра), съгласно 
Скица № К03150 от 06.10.2011 г., издадена от Общинска служба 
„Земеделие”, представляващ имот № 054014 (петдесет и четири хиляди и 
четиринадесет), четвърта категория на земята при неполивни условия, 
находящ се в местността „Каса Търла”, по картата на възстановената 
собственост в землището на село Помен, ЕКАТТЕ 57488, при граници и 
съседи: поземлен имот № 054013 – нива на Салим Садъков Сюлейманов, 
поземлен имот № 000123 – полски път на Община Две могили, поземлен 
имот № 054017 – нива на Васил Савов Василев и поземлен имот № 054011 – 
нива на „АГРО КОМЕРС” ООД. 

При данъчна цена на имота в размер на 483.80 (четиристотин осемдесет 
и три лева и осемдесет стотинки), одобрява пазарната му оценка в размер на 
1 812.00 (хиляда осемстотин и дванадесет лева и нула стотинки), която да 
бъде начална цена при провеждането на търга. 



1.2. Имот – частна общинска собственост по Акт № 291 от 03.05.2004 г. 
на Кмета на Община Две могили, а именно: „Нива” с площ от 5.664 дка (пет 
декара шестстотин шестдесет и четири квадратни метра), съгласно Скица № 
К03151 от 06.10.2011 г., издадена от Общинска служба „Земеделие”, 
представляващ имот № 047012 (четирдесет и седем хиляди и дванадесет), 
трета категория на земята при неполивни условия, находящ се в местността 
„Келдал”, по картата на възстановената собственост в землището на село 
Помен, ЕКАТТЕ 57488, при граници и съседи: поземлен имот № 047013 – 
нива на Красимир Иванов Йорданов , поземлен имот № 000056 – полски път 
на Община Две могили, поземлен имот № 047011 – нива на Русанка Анкова 
Христова и поземлен имот № 047009 – нива на Кямил Муртезов Юсеинов. 

При данъчна цена на имота в размер на 874.20 (осемстотин седемдесет 
и четири лева и двадесет стотинки), одобрява пазарната му оценка в размер 
на 2 527.00 (две хиляди петстотин двадесет и седем лева и нула стотинки), 
която да бъде начална цена при провеждането на търга. 

1.3. Имот – частна общинска собственост по Акт № 292 от 03.05.2004 г. 
на Кмета на Община Две могили, а именно: „Нива” с площ от 9.238 дка 
(девет декара двеста тридесет и осем квадратни метра), съгласно Скица № 
К03152 от 06.10.2011 г., издадена от Общинска служба „Земеделие”, 
представляващ имот № 043024 (четирдесет и три хиляди и двадесет и 
четири), четвърта категория на земята при неполивни условия, находящ се в 
местността „Дюс Куру”, по картата на възстановената собственост в 
землището на село Помен, ЕКАТТЕ 57488, при граници и съседи: поземлен 
имот № 043031 – нива на Али Саидов Алиев, поземлен имот № 000132 – 
полски път на Община Две могили, поземлен имот № 043035 – нива на 
Стефан Маринов Асенов, поземлен имот № 043036 – нива на Атидже 
Мехмедова Алиева, поземлен имот № 043022 – нива на ППК „Труд” – село 
Помен и поземлен имот № 043013 – нива на наследници на Али Садуллов 
Арунов. 

При данъчна цена на имота в размер на 1 251.40 (хиляда двеста 
петдесет и един лева и четирдесет стотинки), одобрява пазарната му оценка в 
размер на 3 919.00 (три хиляди деветстотин и деветнадесет лева и нула 
стотинки), която да бъде начална цена при провеждането на търга. 

1.4. Имот – частна общинска собственост по Акт № 293 от 03.05.2004 г. 
на Кмета на Община Две могили, а именно: „Нива” с площ от 4.043 дка 
(четири декара и четирдесет и три квадратни дециметра), съгласно Скица № 
К03153 от 06.10.2011 г., издадена от Общинска служба „Земеделие”, 
представляващ имот № 033005 (тридесет и три хиляди и пет), пета категория 
на земята при неполивни условия, находящ се в местността „Салан Чаир”, по 
картата на възстановената собственост в землището на село Помен, ЕКАТТЕ 
57488, при граници и съседи: поземлен имот № 033006 – нива на Бейтула 
Селманов Хасанов, поземлен имот № 033004 – нива на ОУ „Отец Паисий”, 
поземлен имот № 000007 – пасище с храсти на Община Две могили, 
поземлен имот № 000022 – полски път на Община Две могили и поземлен 
имот № 000005 – полски път на Община Две могили. 



При данъчна цена на имота в размер на 317.00 (триста и седемнадесет 
лева и нула стотинки), одобрява пазарната му оценка в размер на 1 371.00 
(хиляда триста седемдесет и един лева и нула стотинки), която да бъде 
начална цена при провеждането на търга. 

1.5. Имот – частна общинска собственост по Акт № 295 от 03.05.2004 г. 
на Кмета на Община Две могили, а именно: „Нива” с площ от 16.528 дка 
(шестнадесет декара и петстотин двадесет и осем квадратни метра), съгласно 
Скица № К03154 от 06.10.2011 г., издадена от Общинска служба 
„Земеделие”, представляващ имот № 033003 (тридесет и три хиляди и три), 
пета категория на земята при неполивни условия, находящ се в местността 
„Салан Чаир”, по картата на възстановената собственост в землището на село 
Помен, ЕКАТТЕ 57488, при граници и съседи: поземлен имот № 033006 – 
нива на Бейтула Селманов Хасанов, поземлен имот № 033002 – нива на 
наследниците на Пейчо и Иванка Стоянови, поземлен имот № 000006 – 
полски път на Община Две могили, поземлен имот № 000007 – пасище с 
храсти на Община Две могили и поземлен имот № 000004 – нива на ОУ 
„Отец Паисий”. 

При данъчна цена на имота в размер на 1 295.90 (хиляда двеста 
деветдесет и пет лева и нула стотинки), одобрява пазарната му оценка в 
размер на 5 787.00 (пет хиляди седемстотин осемдесет и седем лева и нула 
стотинки), която да бъде начална цена при провеждането на търга. 

1.6. Имот – частна общинска собственост по Акт № 297 от 01.05.2004 г. 
на Кмета на Община Две могили, а именно: „Нива” с площ от 4.447 дка 
(четири декара и четиристотин четирдесет и седем квадратни метра), 
съгласно Скица № К03156 от 06.10.2011 г., издадена от Общинска служба 
„Земеделие”, представляващ имот № 018018 (осемнадесет хиляди и 
осемнадесет), пета категория на земята при неполивни условия, находящ се в 
местността „Дюдюклен”, по картата на възстановената собственост в 
землището на село Помен, ЕКАТТЕ 57488, при граници и съседи: поземлен 
имот № 018017 – нива на Мюмюне Мединова Хасанова, поземлен имот № 
018015 – нива на Сайд Хасанов Мехмедов, поземлен имот № 018005 – нива 
на Руска Неделчева Рачева, поземлен имот № 018019 – нива на Десислава 
Симеонова Роева и др. и землищна граница. 

При данъчна цена на имота в размер на 392.10 (триста деветдесет и два 
лева и десет стотинки), одобрява пазарната му оценка в размер на 1 868.00 
(хиляда осемстотин и шестдесет и осем лева и нула стотинки), която да бъде 
начална цена при провеждането на търга. 

1.7. Имот – частна общинска собственост по Акт № 298 от 01.05.2004 г. 
на Кмета на Община Две могили, а именно: „Нива” с площ от 3.506 дка (три 
декара и петстотин и шест квадратни метра), съгласно Скица № К03155 от 
06.10.2011 г., издадена от Общинска служба „Земеделие”, представляващ 
имот № 009004 (девет хиляди и четири), пета категория на земята при 
неполивни условия, находящ се в местността „Дюсбурун”, по картата на 
възстановената собственост в землището на село Помен, ЕКАТТЕ 57488, при 
граници и съседи: поземлен имот № 009003 – нива на наследници на Али 



Топал Ахмедов, поземлен имот № 000250 – полски път на Община Две 
могили и поземлен имот № 000251 – полски път на Община Две могили. 

 
При данъчна цена на имота в размер на 309.20 (триста и девет лева и 

двадесет стотинки), одобрява пазарната му оценка в размер на 1 171.00 
(хиляда сто седемдесет и един лева и нула стотинки), която да бъде начална 
цена при провеждането на търга. 

3. Общинският съвет 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 имотите – частна общинска собственост.  

3.2. Провеждането на публичния търг с явно наддаване за продажбата 
на описаните в точка 1 имоти. 

 

Гласували 14 (четиринадесет) съветника 

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 

 

Вярно с оригинала 
 

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

                 (М. Иларионова)                          (Б. Георгиев) 


