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ЗАПОВЕД 

 

№ 1188 

гр. Две могили, 26.10.2016 г. 

 
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, 

чл. 21, чл. 30а, чл. 50, т. 1, т. 3 и т. 4, чл. 51, т. 1 и чл. 53, ал. 1 от Наредба № 7 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост в Община 

Две могили, област Русе и в изпълнение на Решения № 346, 347, 349, 350 и 353, взети на 

заседание на Общински съвет - Две могили по Протокол № 18/30.09.2016 г.  

 

                                 НАРЕЖДАМ 

 
I.  Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

отдаване под наем на следните имоти – общинска собственост: 

1. Обособена част от 8,75 кв. м. за поставяне на преместваемо съоръжение, съгласно 

одобрена схема за поставяне от главния архитект на Община Две могили в имот с 

идентификатор 20184.1.792, предмет на Акт за частна общинска собственост № 3482 от 

17.09.2011 г. за срок от 10 (десет) години. 

 Търгът да се проведе при следните условия: 

- Началната тръжна месечна наемна цена е в размер на 15,00 лв. (петнадесет лева). 

- Стъпката на наддаване е в размер на 1,50 лв. (един лев и петдесет стотинки) – 10% 

от началната тръжна цена. 

- Депозит за допускане до участие в тръжната процедура в размер на 1,50 лв. (един 

лев и петдесет стотинки) се внася по банкова сметка с IBAN BG25UBBS80023300343910, 

открита в банка „ОББ” АД, най-късно до 16:00 часа на 09.11.2016 г., след закупуване на 

тръжна документация. За депозит се приема парична вноска в установения размер, платена 

по посочената банкова сметка. Не се допускат до участие в тръжната процедура кандидати, 

които не са внесли депозит за участие в размера, по банковата сметка и в срока, установени 

по – горе. 

2. Имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Чилнов за 

срок от 10 (десет) години, както следва: 

 

№ по

ред 

 

АОС 

 

 

 

№ ИМОТ 

 

     НТП 

 

     ПЛОЩ 
 

КАТЕГ

ОРИЯ 

 

МЕСТНОСТ 

1. 1113/15.10.2008 г. 001032 Полска култупа 0,580 дка ІV ЧЕРКЕЗЛИКА 

2. 1114/15.10.2008 г. 001033 Полска култупа 0,291 дка ІV ЧЕРКЕЗЛИКА 

3. 1115/15.10.2008 г. 001034 Полска култупа 0,342 дка ІV ЧЕРКЕЗЛИКА 

4. 1116/15.10.2008 г. 001036 Полска култупа 1,785 дка ІV ЧЕРКЕЗЛИКА 

5. 1117/15.10.2008 г. 001037 Полска култупа 1,285 дка ІV ЧЕРКЕЗЛИКА 

6. 1125/15.10.2008 г. 003001 Полска култупа 0,644 дка ІV ЯСАЦИТЕ 



7. 1126/15.10.2008 г. 003002 Полска култупа 2,121 дка ІV ЯСАЦИТЕ 

8. 1127/15.10.2008 г. 003003 Полска култупа 2,046 дка ІV ЯСАЦИТЕ 

9. 1128/15.10.2008 г. 003004 Полска култупа 3,014 дка ІV ЯСАЦИТЕ 

10. 1129/15.10.2008 г. 003005 Полска култупа 0,297 дка ІV ЯСАЦИТЕ 

11. 1130/15.10.2008 г. 003006 Полска култупа 0,817 дка ІV ЯСАЦИТЕ 

12. 1131/15.10.2008 г. 003008 Полска култупа 0,653 дка ІV ЯСАЦИТЕ 

13. 1132/15.10.2008 г. 003010 Полска култупа 1,035 дка ІV ЯСАЦИТЕ 

14. 1133/15.10.2008 г. 003011 Полска култупа 1,999 дка ІV ЯСАЦИТЕ 

15. 1134/15.10.2008 г. 003015 Полска култупа 1,379 дка ІV ЯСАЦИТЕ 

16. 1135/15.10.2008 г. 003016 Полска култупа 4,268 дка ІV ЯСАЦИТЕ 

17. 1136/15.10.2008 г. 003018 Полска култупа 3,967 дка ІV ЯСАЦИТЕ 

18. 1137/15.10.2008 г. 003019 Полска култупа 1,731 дка ІV ЯСАЦИТЕ 

19. 1140/15.10.2008 г. 003024 Полска култупа 2,491 дка ІV ЯСАЦИТЕ 

20. 1141/15.10.2008 г. 003025 Полска култупа 2,441 дка ІV ЯСАЦИТЕ 

21. 1142/15.10.2008 г. 003026 Полска култупа 1,887 дка ІV ЯСАЦИТЕ 

22. 1143/15.10.2008 г. 003027 Полска култупа 2,823 дка ІV ЯСАЦИТЕ 

23. 1144/15.10.2008 г. 003028 Полска култупа 10,901 дка ІV ЯСАЦИТЕ 

 

Търгът да се проведе при следните условия: 

- Началната тръжна годишна наемна цена е в размер на 28,00 лв. (двадесет и осем 

лева) на декар, а за имот № 003028 е в размер на 43.00 лв. (четиридесет и три лева) на декар. 

- Стъпката на наддаване е в размер на 10% от началната тръжна цена. 

- Депозит за допускане до участие в тръжната процедура в размер на 10% от 

началната тръжна цена се внася по банкова сметка с IBAN BG25UBBS80023300343910, 

открита в банка „ОББ” АД, най-късно до 16:00 часа на 09.11.2016 г., след закупуване на 

тръжна документация. За депозит се приема парична вноска в установения размер, платена 

по посочената банкова сметка. Не се допускат до участие в тръжната процедура кандидати, 

които не са внесли депозит за участие в размера, по банковата сметка и в срока, установени 

по – горе. 

3. Терен с площ 900 кв. м., представляващ имот с идентификатор 20184.1.2180 по 

кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Две могили, Община Две могили, област 

Русе, ЕКАТТЕ 20184 с начин на трайно ползване „Ниско застрояване” при граници и 

съседи: север имот с идентификатор 20184.1.595, изток имот с идентификатор 20184.1.2179, 

юг имот с идентификатор 20184.1.2822 за срок от 10 (десет) години. 

Търгът да се проведе при следните условия: 

- Началната тръжна годишна наемна цена е в размер на 72,00 лв. (седемдесет и два 

лева). 

- Стъпката на наддаване е в размер на 7,20 лв. (седем лева и двадесет стотинки) – 

10% от началната тръжна цена. 

- Депозит за допускане до участие в тръжната процедура в размер на 7,20 лв. (седем 

лева и двадесет стотинки) се внася по банкова сметка с IBAN BG25UBBS80023300343910, 

открита в банка „ОББ” АД, най-късно до 16:00 часа на 09.11.2016 г., след закупуване на 

тръжна документация. За депозит се приема парична вноска в установения размер, платена 

по посочената банкова сметка. Не се допускат до участие в тръжната процедура кандидати, 

които не са внесли депозит за участие в размера, по банковата сметка и в срока, установени 

по – горе. 

4. Имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Острица за 

срок от 10 (десет) години, както следва: 

 



№ по 

ред Имот № площ, дка АОС №                     НТП Категория 

Начална 

Цена/дка Сума 

1 046043 5,3 657 НИВА VI 25,00 лв 132,50 

2 
000161 2,087 304 

ДРУГА ПОСЕВНА 

ПЛОЩ III 30,00 лв 62,61 

3 
060016 0,31 316 

ДРУГА ПОСЕВНА 

ПЛОЩ III 30,00 лв 9,30 

4 
060017 0,413 317 

ДРУГА ПОСЕВНА 

ПЛОЩ III 30,00 лв 12,39 

5 
060018 0,732 318 

ДРУГА ПОСЕВНА 

ПЛОЩ III 30,00 лв 21,96 

6 
060019 0,451 319 

ДРУГА ПОСЕВНА 

ПЛОЩ III 30,00 лв 13,53 

7 
060020 0,448 320 

ДРУГА ПОСЕВНА 

ПЛОЩ III 30,00 лв 13,44 

8 
060021 0,437 321 

ДРУГА ПОСЕВНА 

ПЛОЩ III 30,00 лв 13,11 

9 
060023 1,142 322 

ДРУГА ПОСЕВНА 

ПЛОЩ III 30,00 лв 34,26 

10 
060028 2,9 324 

ДРУГА ПОСЕВНА 

ПЛОЩ III 30,00 лв 87,00 

11 
060029 0,331 325 

ДРУГА ПОСЕВНА 

ПЛОЩ III 30,00 лв 9,93 

12 
060030 2,687 326 

ДРУГА ПОСЕВНА 

ПЛОЩ III 30,00 лв 80,61 

13 
060033 2,179 327 

ДРУГА ПОСЕВНА 

ПЛОЩ III 30,00 лв 65,37 

14 
060035 0,71 329 

ДРУГА ПОСЕВНА 

ПЛОЩ III 30,00 лв 21,30 

15 
060036 0,654 330 

ДРУГА ПОСЕВНА 

ПЛОЩ III 30,00 лв 19,62 

16 
060037 0,521 331 

ДРУГА ПОСЕВНА 

ПЛОЩ III 30,00 лв 15,63 

17 
060038 0,686 332 

ДРУГА ПОСЕВНА 

ПЛОЩ III 30,00 лв 20,58 

18 
060039 7,923 333 

ДРУГА ПОСЕВНА 

ПЛОЩ III 30,00 лв 237,69 

19 
060041 0,417 334 

ДРУГА ПОСЕВНА 

ПЛОЩ III 30,00 лв 12,51 

20 
062002 0,692 365 

ДРУГА ПОСЕВНА 

ПЛОЩ IX 19,00 лв 13,15 

21 
062004 1,531 366 

ДРУГА ПОСЕВНА 

ПЛОЩ IX 19,00 лв 29,09 

22 
062006 1,649 367 

ДРУГА ПОСЕВНА 

ПЛОЩ IX 19,00 лв 31,33 

23 
064002 1,01 376 

ДРУГА ПОСЕВНА 

ПЛОЩ III 30,00 лв 30,30 

24 
064005 0,798 377 

ДРУГА ПОСЕВНА 

ПЛОЩ III 30,00 лв 23,94 

25 
064006 0,677 378 

ДРУГА ПОСЕВНА 

ПЛОЩ III 30,00 лв 20,31 

26 
064008 0,591 379 

ДРУГА ПОСЕВНА 

ПЛОЩ III 30,00 лв 17,73 

27 
064010 1,017 380 

ДРУГА ПОСЕВНА 

ПЛОЩ III 30,00 лв 30,51 



28 
064011 2,35 381 

ДРУГА ПОСЕВНА 

ПЛОЩ III 30,00 лв 70,50 

29 
064012 1,746 382 

ДРУГА ПОСЕВНА 

ПЛОЩ III 30,00 лв 52,38 

30 
064013 1,611 383 

ДРУГА ПОСЕВНА 

ПЛОЩ III 30,00 лв 48,33 

31 
064015 4,557 384 

ДРУГА ПОСЕВНА 

ПЛОЩ III 30,00 лв 136,71 

32 
065006 0,228 469 

ДРУГА ПОСЕВНА 

ПЛОЩ VI 25,00 лв 5,70 

33 
065007 0,752 470 

ДРУГА ПОСЕВНА 

ПЛОЩ VI 25,00 лв 22,56 

34 
065008 1,035 471 

ДРУГА ПОСЕВНА 

ПЛОЩ VI 25,00 лв 25,88 

35 
065025 1,336 518 

ДРУГА ПОСЕВНА 

ПЛОЩ VI 25,00 лв 33,40 

36 
066022 1,965 543 

ДРУГА ПОСЕВНА 

ПЛОЩ VI 25,00 лв 49,13 

 

Търгът да се проведе при следните условия: 

- Стъпката на наддаване е в размер на 10% от началната тръжна цена. 

- Депозит за допускане до участие в тръжната процедура в размер на 10% от 

началната тръжна цена се внася по банкова сметка с IBAN BG25UBBS80023300343910, 

открита в банка „ОББ” АД, най-късно до 16:00 часа на 09.11.2016 г., след закупуване на 

тръжна документация. За депозит се приема парична вноска в установения размер, платена 

по посочената банкова сметка. Не се допускат до участие в тръжната процедура кандидати, 

които не са внесли депозит за участие в размера, по банковата сметка и в срока, установени 

по – горе. 

II.  Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

продажба на следния имот – общинска собственост: 

1. Дворно място с площ 805 кв. м., представляващо имот с идентификатор 20184.1.13 

по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Две могили, Община Две могили, 

област Русе, ЕКАТТЕ 20184 с начин на трайно ползване „Ниско застрояване”, при граници 

и съседи: север – имот № 20184.47.133 улица, изток имот с идентификатор 20184.1.2831 – 

улица, юг имот с идентификатор 20184.1.2836 – улица, предмет на Акт за частна общинска 

собственост № 3675 от 20.01.2014 г. на кмета на Община Две могили.  

Търгът да се проведе при следните условия: 

- Началната тръжна цена за продажбата е в размер на 4 000,00 лв. (четири хиляди 

лева). 

- Стъпката на наддаване е в размер на 400,00 лв. (четиристотин лева) – 10% от 

началната тръжна цена. 

- Депозит за допускане до участие в тръжната процедура в размер на 400,00 лв. 

(четиристотин лева) се внася по банкова сметка с IBAN BG25UBBS80023300343910, 

открита в банка „ОББ” АД, най-късно до 16:00 часа на 09.11.2016 г., след закупуване на 

тръжна документация. За депозит се приема парична вноска в установения размер, платена 

по посочената банкова сметка. Не се допускат до участие в тръжната процедура кандидати, 

които не са внесли депозит за участие в размера, по банковата сметка и в срока, установени 

по – горе. 

III. Условия за участие: 

1. В публичния търг с явно наддаване могат да участват физически и юридически 

лица, регистрирани по законоустановения ред, представили всички документи за участие и 

изпълнили всички условия, посочени изчерпателно в тръжната документация, които нямат 



непогасени парични задължения към Община Две могили. Не се изисква учредяването на 

обезпечения от кандидатите, като предпоставка за участие в тръжната процедура и за 

сключване на договора за наем. 

2. Тръжната документация на стойност 5 (пет) лева се закупува от Центъра за услуги 

и информация на гражданите всеки работен ден в периода от 08:00 часа на 07.11.2016 г. до 

16:00 часа на 09.11.2016 г.  

3. Оглед на отдавания под наем имот, се извършва всеки работен ден, в периода от 

08:00 часа на 07.11.2016 г. до 16:00 часа на 09.11.2016 г., след закупуване на тръжна 

документация и предварително подадено заявление за извършване на оглед. 

4. Документите за участие в публичния търг с явно наддаване, установени 

изчерпателно в тръжната документация, се подават в запечатан, непрозрачен плик до Кмета 

на Община Две могили в деловодството на общината всеки работен ден в периода от 08.00 

часа на 07.11.2016 г. до 17.00 часа на 09.11.2016 г. Върху плика кандидатът посочва три 

имена, (респ. наименование или търговска фирма на търговеца или на юридическото лице – 

кандидат, ЕИК) и постоянен адрес, (респ. седалище и адрес на управление на търговеца или 

на юридическото лице – кандидат, ЕИК), както и предметът на публичния търг с явно 

наддаване. Пликът се запечатва от кандидата. 

Допълнения или изменения в предадени вече документи не се допускат. 

5. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 10.11.2016 г. от 10:00 часа в 

Конферентната зала на Община Две могили, гр. Две могили, бул. „България” № 84, ет. 2. 

 IV. Специални изисквания към кандидатите 

 Кандидатите представят следните документи: 

           1. Платежен документ за внесен депозит за участие в търга (оригинал); 

           2. Квитанция за закупена тръжна документаця (оригинал); 

           3. Документ за ЕИК/БУЛСТАТ, ако е юридическо лице, а ако е физическо лице – 

документ за самоличност (копие); 

           4. Декларация, че юридическото лице не е в производство и не е обявено в 

несъстоятелност и не е в производство по ликвидация (по образец); 

           5. Декларация  за липса на непогасени публични и частни общински вземания, както 

и неизплатени  задължения по договори с Община Две могили (по образец); 

           6. Нотариално заверено пълномощно за представителство в случаите на 

упълномощаване (оригинал); 

           7. Декларация за запознаване с тръжната документация (образец); 

           8. Декларация от физическо лице или представляващия юридическото лице, че не е 

свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с кмета на общината или със 

служители на ръководна длъжност в общинска администрация (образец). 

  

V. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: 

 

 Следната тръжна документация: 

 1. Копие от Решение на Общински съвет; 

 2. Копие от настоящата заповед; 

 3. Копие от обявата за търга; 

 4. Образец на заявление за участие в търга и изисквания към участниците, образци 

на декларации; 

 5. Проект на договор; 

 6. Характеристика на предмета на търга; 

 7. Декларация за извършен оглед (образец). 

 



 При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 28.11.2016 г. на същото 

място и час, при същите условия. Документи за участие в повторния търг с явно наддаване 

ще се закупуват до 16:00 часа на 27.11.2016 г. Депозитът ще се внася до 16:00 часа на 

27.11.2016 г. 

 Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично. 

 

 

 Препис от заповедта да се връчи на Директор дирекция РРУЕПУТС, “Общинска 

собственост” и юрисконсулт за сведение и изпълнение. 

 

 Настоящата заповед да се публикува в един местен ежедневник, на интернет 

страницата на общината, както и на таблото в Центъра за услуги и информация на 

гражданите в Община Две могили. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОЖИДАР БОРИСОВ 

Кмет на Община Две могили 

 

 

 

 


