
 
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО “К. А. ТИМИРЯЗЕВ” 

ГРАД ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕНСКА ОБЛАСТ 
гр. Две могили, обл. Русенска, ул. “Чавдар войвода” , №1;тел.081412243; e-mail: pgss_dm @ abv.bg 

 
 

З А П О В Е Д 
№   552        

гр. Две могили/28.07.2017 г 
 

 На основание чл. 66 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане 
с имоти и вещи – общинска собственост в община Две могили, област Русе и резултата от 
проведения търг, обективиран в Протокол от 28.07.2017 г. на назначената със Заповед № 
551/28.08.2017 г. на Директора на ПГСС „К. А. Тимирязев” – Две могили комисия за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет стопански 
години, считано от 01.10.2017 г., на поземлен имот с идентификатор 20184.2.2 по КККР на гр. 
Две могили, с площ на имота 52054 кв.м., с адрес на имота гр. Две могили, общ. Две могили, 
обл. Русе, местност „ПРЪЧКАЛЪКА”, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 
начин на трайно ползване: поземлен имот със смесен начин на трайно ползване, при граници и 
съседи: позелени имот с идентификатори 20184.61.366; 20184.78.364; 20184.77.355; 20184.2.3 и 
20184.141.30 
 

О П Р Е Д Е Л Я М: 
 
 За спечелил публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет 
стопански години, считано от 01.10.2017 г., на поземлен имот с идентификатор 20184.2.2 по 
КККР на гр. Две могили, с площ на имота 52054 кв.м., с адрес на имота гр. Две могили, общ. 
Две могили, обл. Русе, местност „ПРЪЧКАЛЪКА”, с трайно предназначение на територията: 
земеделска, с начин на трайно ползване: поземлен имот със смесен начин на трайно ползване, 
при граници и съседи: позелени имот с идентификатори 20184.61.366; 20184.78.364; 
20184.77.355; 20184.2.3 и 20184.141.30 ЗКПУ „Филип Тотю” Две могили, ЕИК 117031033, 
със седалище и адрес на управление гр. Две могили, обл. Русе, ул. „Черно море” № 2, 
представлявана от председателя си Иван Стоянов Андреев с годишна наемна цена е в 
размер на 90 лв. (деветдесет лева)/декар или годишен наем за целия имот в общ размер на 
4684,86 лв. (четири хиляди шестстотин осемдесет и четири лева и осемдесет и шест стотинки). 
 На основание чл. 67, ал. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в община Две могили, област Русе 
заповедта да се връчи на участниците в търга лично или по пощата на посочения от тях адрес за 
кореспонденция. 
 Настоящата заповед се обяви на видно място в сградата на ПГСС „К. А. Тимирязев” – 
Две могили, достъпно за всички заинтересувани лица, и на интернет страницата на училището. 

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й на 
участниците в търга по реда на АПК пред Административен съд - Русе. 

След изтичане срока на обжалване да се сключи договор за наем със спечелилия търга 
ЗКПУ „Филип Тотю” Две могили, ЕИК 117031033 

Спечелилият търга е длъжен да заплати наемната цена за стопанската 2017/2018 г. в 14-
дневен срок от влизането в сила на настоящата заповед по сметка на ПГСС „К. А. Тимирязев”: 
IBAN BG17UBBS80023106109702, BIG UBBSBGSF при ТБ ОББ АД. След плащането на 
наемната цена за стопанската 2017/2018 г. с наемателя да се сключи писмен договор за наем, 



който да се впише в Служба по вписванията - Бяла. Всички разноски по вписването на договора 
за наем, включително и нотариалните такси, са за сметка на наемателя.  

Ако спечелилият търга не заплати наемната цена в срока по предходния абзац, се 
приема, че се е отказал да заплати предложената цена и депозита не се връща. В този случай за 
спечелил търга се определя ЗП Цветелин Кирилов Цвятков, ЕГН 7011125281 като участникът, 
предложил следващата по размер наемна цена. 

Наемите за следващите стопански години се заплащат в срок до началото на съответната 
стопанска година (01 октомври), за която се дължат, по банковата сметка на училището. 

След изтичането на срока на обжалване на настоящата заповед, внесените депозити от 
страна на неспечелилите участници да бъдат освободени.     

  
 
 
 
    За Директор: /П/ 

 
/инж. Петя Христова Куртева/ 
Съгл. заповед № 519/30.06.2017г 
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