СПРАВКА
за взетите решения за отдаване под наем на имоти общинска собственост и резултатите от тях
№

Отдаване под наем на имот
Описание на имота
Срок

1.

Начална
наемна цена
4

Решение на Общ.
съвет

Вписана в публ.
Регистър

Окончателна
наемна цена

Заповед на кмета
Наемател

Забележка

5

6

7

8

9

2

3

Дава съгласие да бъде отдадена
под наем, след провеждане на
търг с явно наддаване част от
имот – публична общинска
собственост по Акт № 2878 от
15.06.2010 г., а именно: 7.925
(седем
декара
деветсотин
двадесет и пет квадратни метра)
от „Рибарник” с площ от 8.386
дка, четвърта категория на
земята при неполивни условия,
находяща се в местността “Над
село”, съставляваща имот №
000249, парцел 249, образуван
от имот № 000244 по картата на
възстановената собственост на
земеделската земя в землището
на село Каран Върбовка,
ЕКАТТЕ 36364, община Две
могили, област Русе.
Дава съгласие да бъде отдадена
под наем, след провеждане на
търг с явно наддаване част от
имот – публична общинска
собственост по Акт № 2878 от
15.06.2010 г., а именно: 4.950
дка от „Рибарник” с площ от
5.398 дка, четвърта категория на

3 години

300.00 лева
годишна

№ 709/05.08.2010

Заповед № /

3 години

200.00 лева
годишна

№ 708/05.08.2010

Заповед № /

2010 година
1.

2.

3.

земята при неполивни условия,
находяща се в местността “Над
село”, съставляваща имот №
000246, парцел 246, образуван
от имот № 000244 по картата на
възстановената собственост на
земеделската земя в землището
на село Каран Върбовка,
ЕКАТТЕ 36364, община Две
могили, област Русе.
Дава съгласие да бъдат отдадени
под наем, след провеждане на
търг с явно наддаване имоти –
частна общинска собственост, а
именно:
1. Имот частна – общинска
собственост по Акт № 2865 от
10.05.2010 г., а именно: Друга
посевна площ с площ от 2.187
дка, четвърта категория на
земята при неполивни условия,
находяща се в местността “Над
село”, съставляваща имот №
074002, парцел 2 по картата на
възстановената собственост на
земеделската земя в землището
на село Каран Върбовка,
ЕКАТТЕ 36364, община Две
могили, област Русе.
2. Имот частна – общинска
собственост по Акт № 2866 от
10.05.2010 г., а именно: Друга
посевна площ с площ от 1.342
дка, четвърта категория на
земята при неполивни условия,
находяща се в местността “Над

3 години

20.00 лева за
всеки

№ 707/05.08.2010

Заповед № /

4.

село”, съставляваща имот №
074003, парцел 3 по картата на
възстановената собственост на
земеделската земя в землището
на село Каран Върбовка,
ЕКАТТЕ 36364, община Две
могили, област Русе.
3. Имот частна – общинска
собственост по Акт № 2867 от
10.05.2010 г., а именно: Друга
посевна площ с площ от 1.219
дка, четвърта категория на
земята при неполивни условия,
находяща се в местността “Над
село”, съставляваща имот №
074004, парцел 4 по картата на
възстановената собственост на
земеделската земя в землището
на село Каран Върбовка,
ЕКАТТЕ 36364, община Две
могили, област Русе.
Дава съгласие да бъде отдадена
под наем, след провеждане на
търг с явно наддаване имот –
частна общинска собственост по
Акт № 2875 от 10.05.2010 г., а
именно: Друга посевна площ с
площ от 14.040 дка, шеста
категория
на
земята
при
неполивни условия, находяща се
в местността “Над село”,
съставляваща имот № 075009,
парцел 9 по картата на
възстановената собственост на
земеделската земя в землището
на село Каран Върбовка,

3 години

10.00 лева

№ 706/05.08.2010

Заповед № /

5.

6.

7.

ЕКАТТЕ 36364, община Две
могили, област Русе.
Дава съгласие да бъде отдадена
под наем, след провеждане на
търг с явно наддаване имот –
частна общинска собственост по
Акт № 420 от 27.03.2005 г., а
именно: Изоставена нива с площ
от 20.932 дка, шеста категория
на земята при неполивни
условия,
находяща
се
в
местността
“Над
село”,
съставляваща имот № 075010,
парцел 10 по картата на
възстановената собственост на
земеделската земя в землището
на село Каран Върбовка,
ЕКАТТЕ 36364, община Две
могили, област Русе.
Дава съгласие да бъде отдадена
под наем, след провеждане на
търг с явно наддаване имот –
частна общинска собственост по
Акт № 2571 от 01.06.2010 г., а
именно: Нива с площ от 6.414
дка, шеста категория на земята
при
неполивни
условия,
находяща се в местността
“Лещака”, съставляваща имот №
000197, парцел 197 по картата на
възстановената собственост на
земеделската земя в землището
на село Каран Върбовка,
ЕКАТТЕ 36364, община Две
могили, област Русе.
Дава съгласие да бъде отдадено

3 години

10.00 лева

№ 705/05.08.2010

Заповед № /

3 години

10.00 лева

№ 704/05.08.2010

Заповед № /

5 години Минималната № 675/26.05.2010

Заповед № /

под наем на Сдружение с
обществено полезна дейност с
наименование: „МИГ Лидер на
територия
Две могили
и
Иваново”, със седалище и адрес
на управление: град Две могили,
община Две могили, област
Русе, на булевард „България” №
94, ЕИК 175874349, по фирмено
дело № 18 по описа за 2010
година на Окръжен съд Русе,
част от имот – частна общинска
собственост по Акт № 226 от
15.01.2003 г. на Кмета на
Община Две могили, вписан в
Службата по вписванията град
Бяла, област Русе с вх.
регистрационен № 2321 от
23.05.2006 г., № 106, том 8,
партида 870, дело № 1571, а
именно: Първият етаж на
„Центъра за подкрепа на
земеделието” с площ от 84
квадратни метра, представляващ
част от масивна двуетажна
сграда със застроена площ от
120
квадратни
метра,
разположена в дворно място с
площ от 265 квадратни метра,
представляващо поземлен имот
с
идентификатор
№
20184.1.1060 по кадастралната
карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед РД – 18 –
5/19.01.2010 г. на изпълнителния
директор на АГКК град София.

работна
заплата за
страната

Да бъде отдаден под наем, след
провеждане на публичен търг с
явно наддаване „Зелена площ”
от 28, върху която да бъде
поставен преместваем павилион
за търговска дейност, находяща
се в град Две могили, община
Две могили, област Русе, по ул.
„Никола Й. Вапцаров” (срещу
Автогарата.
9. Да бъде отдаден под наем, след
провеждане на публичен търг с
явно наддаване част от имот
публична
–
общинска
собственост по Акт № 14 от
01.06.1997 г. на Кмета на
Община Две могили, а именно:
„Зелена площ” от 12 квадратни
метра до Народно Читалище
„Св. Св. Кирил и Методий” град
Две могили, разположена върху
площ от 2.381 квадратни метра,
находяща се в град Две могили,
област Русе, на площад „Филип
Тотю”,
представляваща
урегулиран поземлен имот V –
792 по устройствения план на
град Две могили, област Русе,
при граници: от двете страни –
улица, имот X – 793, имот XІ –
794, имот XІІ – 795 и имот ІX –
791.
10. Да бъде отдаден под наем, след
провеждане на публичен търг с
тайно наддаване част от имот –
частна общинска собственост по

8.

5 години

66.00 лева

№ 653/23.04.2010

Заповед № /

5 години

50.00 лева

№ 639/19.03.2010

Заповед № /

5 години

40.00 лева

№ 612/19.02.2010

Заповед № /

Акт № 196/7 от 14.05.2001 г. на
Кмета на Община Две могили, а
именно: Търговска площ от 1
квадратен метър, находяща се
след влизане във входа и
изкачване на първите стъпала –
в дясно на масивната триетажна
сграда, собственост на Община
Две могили с площ от 511
квадратни метра, построена
върху общинско дворно място с
площ от 1 630 квадратни метра,
находящо се в град Две могили,
област Русе, на бул. “България”
№
84,
представляващо
урегулиран поземлен имот №
1033,
в
квартал
54
по
устройствения план на град Две
могили, област Русе.
11. Да бъде отдадено под наем, след
провеждане
на
публичнооповестен конкурс, част от имот
– частна общинска собственост
по Акт № 196/7 от 14.05.2001 г.
на Кмета на Община Две
могили, а именно: Помещение за
извършване на дейности от
финансов характер с площ от 42
квадратни метра, находящо се на
първия етаж с вход отстраната
на Административния център в
масивната триетажна сграда,
собственост на Община Две
могили със застоена площ от 511
квадратни метра, разположена в
имот 1033, в квартал 54 по

5 години

Заповед № /

устройствения план на град Две
могили,
област Русе,
на:
булевард „България” № 84.

2009 година
1.

2.

Да бъде отдаден под наем, след
провеждане на публичен търг с
явно наддаване, част от имот –
общинска
собственост
за
осъществяване на търговска
дейност и услуги, а именно
Сервизно помещение с площ от
9 квадратни метра, находящо се
на втори етаж от масивна
двуетажна сграда с площ от
263.00
квадратни
метра,
построена
върху общинско
дворно място с площ от 1 385
квадратни метра, строена през
1989 година, по Акт за ПОС №
134Б/20.03.2000г., находящо се в
село Кацелово, Община Две
могили, област Русе, на улица
„Трети
март”
№
1
и
съставляващо имот VII в квартал
61 по плана на село Кацелово,
община Две могили.
Да бъде отдаден под наем, след
провеждане на публичен търг с
явно наддаване, част от имот –
общинска
собственост
за
осъществяване на търговска
дейност и услуги, а именно
Помещение от 6.6 квадратни
метра, находящо се на втори
етаж на двуетажна сграда с

5 години

13.50 лева

№ 548/20.11.2009

Заповед № /

5 години

9.90 лева

№ 548/20.11.2009

Заповед № /

3.

площ от 170 квадратни метра ½
от изба, построена върху
общинско дворно място с площ
от 1 470 квадратни метра по Акт
за ПОС №122/20.08.1999 г.,
находящо се в село Могилино,
Община Две могили, област
Русе, на улица „ Възраждане” №
65 и съставляващо имот XV-182
в квартал 18 по плана на село
Могилино, община Две могили.
Да бъде отдаден под наем, след
провеждане на публичен търг с
явно наддаване, част от имот –
общинска
собственост
за
осъществяване на търговска
дейност и услуги, а именно
Складово помещение от 4.38
квадратни метра, находящо се на
втори етаж на двуетажна
масивна сграда „Културен дом”
с площ от 280 квадратни метра,
построена
върху общинско
дворно място с площ от 1.600
квадратни метра по Акт за ПОС
№ 114/20.05.1999 г., находящо
се в село Помен, Община Две
могили, област Русе, на улица „
Демокрация”
№
1
и
съставляващо имот V в квартал
21 по плана на село Помен,
Община Две могили.

5 години

6.57 лева

№ 548/20.11.2009

Заповед № /

