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VІII – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО И 

СТРОИТЕЛСТВО, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, МЕСТНО 
САМОУПРАВЛЕНИЕ И НОРМАТИВНА УРЕДБА” 

 

П Р О Т О К О Л  
№ 6 

 

Днес, на 22.05.2020 г. от 09.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 

стаята на Общинския съвет, се проведе заседание на постоянната комисия по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна 

уредба”, на което присъстваха: 

1. Румен Манолов Марков – Председател. 

2. Ахмед Недрет Ахмед – Секретар. 

3. Галя Миткова Додева – Член. 

4. Ивайло Димитров Иванов – Член. 

5. Мехмед Руждиев Мехмедов – Член. 

6. Драгомир Дамянов Драганов – Член. 

7. Ивайло Пенев Иванов – Член. 

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 151/13.05.2020 г., 

относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор № 20184.1.2086 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Две могили по Акт за частна общинска собственост № 

223/30.09.2001 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 152/14.05.2020 г., 

относно: Продажба на сглобяема конструкция от метал и дърво – хале (тип „холандско“), 

намиращо се в двора на ПГСС „К. А. Тимирязев“(имот с идентификатор 20184.1.1520). 

3. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 156/18.05.2020 г., 

относно: Приемане на „Отчет за състоянието на общинската собственост в Община Две 

могили и резултатите от нейното управление по видове и категория на обекта“. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 162/19.05.2020 г., 

относно: Отдаване под наем на част от имот с идентификатор № 20184.1.792 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Две могили по Акт за частна общинска собственост № 

4073/04.05.2020 г. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 163/19.05.2020 г., 

относно: Отдаване под наем на част от имот с идентификатор № 20184.1.2863 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили по Акт за публична 

общинска собственост № 3748/12.03.2016 г. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Сетвийе Имамова с вх. № 164/20.05.2020 г., 

относно: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Помен за 2019 

г..  

По първа точка от дневния ред докладва Ахмед Недрет: Община Две могили е 

собственик на поземлен имот, а именно: дворно място с площ 531 кв. м., находящо се в 

землището на град Две могили. 

 Постъпило е заявление за закупуване на въпросния имот, като към молбата си е 

заявителят е приложил копие от издадено удостоверение за признато право на строеж върху 

държавно дворно място и право на собственост върху построените сгради и подобрения в 
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местата. Към заявлението е приложено също и копие от архитектурната част на проекта, 

разрешение за строеж и протокол за определяне на строителна линия. Видно от представените 

документи подаденото заявление и приложенията към него отговарят на условията на чл. 35, 

ал. 3 от Закона за общинската собственост и на чл. 38 от Наредба № 7 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили. 

Съгласно чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, „Продажба на земя - частна 

общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от 

кмета на общината без търг или конкурс по ред, определен в наредбата, а съгласно чл. 38 от 

Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост в Община Две могили: „Физически и юридически лица, притежаващи 

собственост върху законно построена сграда, изградена върху земя - частна общинска 

собственост, могат да придобият право на собственост върху земята без търг или конкурс след 

решение на Общински съвет, като подадат молба до кмета на общината.” Данъчната оценка на 

имота е 2 169.10 лева, а пазарната в размер на 2 294.00 лева. Предложението на Кмета на 

Общината е имотът да бъде продаден за сумата от 2 500.00 лева без ДДС или 3 000.00 лева с 

ДДС.  

Разисквания по първа точка нямаше. 
По втора точка от дневния ред докладва Ивайло Димитров: В Община Две могили 

е постъпило писмо от Директора на ПГСС „К. А. Тимирязев“, с което той е поискал да 

започне процедура по продажба на метално хале (тип „холандско“), намиращо се на 

територията на гимназията, понеже е неизползваемо и има интерес за закупуването му. 

Във връзка с писмото, служители от общинска администрация са извършили проверка, 

относно статута на халето. Установено е, че то представлява сглобяема конструкция от метал 

и дърво, изградена върху територията на училището. Като такава, то може да бъде 

демонтирано до съставните му части, които са движими вещи, като по своята същност цялата 

конструкция също следва да се квалифицира като движима вещ и да бъде продадена като 

такава. 

Съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост „Продажбата на имоти и 

вещи – частна общинска собственост се извършва след решение на общински съвет от кмета 

на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс”. Също така 

в Закона за общинската собственост и Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи – общинска собтвеност в Община Две могили, област Русе няма 

изрично изискване движимите вещи да се продават след оценка от независим лицензиран 

оценител. Предвид това и поради направено ценово предложение от Директора на ПГСС „К. 

А. Тимирязев“, Кметът на Общината предлага началната цена, от която да започне 

наддаването на търга да е 5 000.00 лева, като Общински съвет – Две могили е органът, който е 

компетентен да определи началната тръжна цена. 

Разисквания по втора точка нямаше. 
По трета точка от дневния ред докладва Румен Марков: Съгласно чл. 66а от Закона 

за общинската собственост, кметът на общината ежегодно представя на Общински съвет отчет 

за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление. 

Водещ планов документ за дейността през отчетния период е Годишната програма за 

управление и разпореждане с имоти общинска собственост, която се приема ежегодно в 

началото на годината с Решение на Общински съвет. Структурното звено от общинска 

администрация, което пряко е осъществявало дейностите по изпълнение на програмата е 

отдел „Общинска собственост и регионално развитие“ към Дирекция „Регионално развитие“. 

През 2019 г. са съставени 29 бр. актове за общинска собственост, както следва: гр. Две 

могили – 4 бр., с. Батишница – 2 бр., с. Баниска – 1 бр., с. Острица – 14 бр., с. Бъзовец – 5 бр., 

с. Чилнов – 2 бр. и с. Помен – 1 бр. 
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През отчетния период, поради продажба и изпълнение на съдебни решения са 

деактувани и отписани общо 177 броя общински имоти, като основният дял се дължи на 

продажбата на лозята в местността „Увата“ в землището на гр. Две могили – 173 бр.  

При съставяне на нови Актове за общинска собственост  на имоти по чл. 59, ал. 1 от 

Закона за общинската собственост със службата по Геодезия картография и кадастър (ГКК), 

съществуват обективни затруднения, свързани с несъответствия между регулационния и 

застроителен план по Кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР) на Община Две 

могили. В някои имоти не са отразени съществуващи обекти (сгради). 

През 2019 г. са подготвени и обявени 20 броя тръжни процедури и са проведени 16 

броя общински търгове с явно наддаване за продажба, отдаване под наем и аренда на имоти 

общинска собственост. В резултат на проведените търгове са изготвени и сключени 16 броя 

договори за отдаване под наем и 4 бр. договори за аренда. Сключени са общо 5 договора за 

продажба на имоти. 

Приходите от управление на имотите общинска собственост за отчетния периода са в 

размер на 470 686,57 лева. 

През изминалата 2019 г. на основание чл. 587 от ГПК и чл. 79 от ЗС са извършени 

обстоятелствени проверки по признаване право на собственост на физически и юридически 

лица върху 28 броя имоти.  

Разисквания по трета точка нямаше. 
По четвърта и пета точка от дневния ред докладва Румен Марков: Колеги тази и 

следващата докладна записка касаят отдаването на имоти общинска собственост. Всички 

виждате условията да провеждането на търга с явно наддаване, цена, квадратура, период и т.н.  

Някой има ли нещо против? 

В разискванията по четвъртаи пета точка участие взеха: 
1. Драгомир Дамянов: Моето предложение тук и за двата имота е те да бъдат 

отдадени под наем, но чрез провеждането на публично оповестен конкурс. Предлагам до 

заседанието на общинския съвет общинска администрация да подготви двете предложения и 

да ги внесе за приемане. 

По шеста точка от дневния ред докладва Галя Додева: Информацията е кратка, но 

всички с просто око можем да видим какво е направено в селото. Няма какво да коментираме, 

предлагам да я приемем. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 
 
След приключване на разискванията, комисията прие следните 

 
С Т А Н О В И Щ А: 

 
1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Божидар Борисов 

с вх. № 151/13.05.2020 г., относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор № 

20184.1.2086 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили по Акт за 

частна общинска собственост № 223/30.09.2001 г. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Божидар Борисов 

с вх. № 152/14.05.2020 г., относно: Продажба на сглобяема конструкция от метал и дърво – 

хале (тип „холандско“), намиращо се в двора на ПГСС „К. А. Тимирязев“(имот с 

идентификатор 20184.1.1520). 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Божидар Борисов 

с вх. № 156/18.05.2020 г., относно: Приемане на „Отчет за състоянието на общинската 

собственост в Община Две могили и резултатите от нейното управление по видове и 

категория на обекта“. 
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4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Божидар 

Борисов с вх. № 162/19.05.2020 г., относно: Отдаване под наем на част от имот с 

идентификатор № 20184.1.792 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две 

могили по Акт за частна общинска собственост № 4073/04.05.2020 г. 

5. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Божидар Борисов 

с вх. № 163/19.05.2020 г., относно: Отдаване под наем на част от имот с идентификатор № 

20184.1.2863 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили по Акт за 

публична общинска собственост № 3748/12.03.2016 г. 

6. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Сетвийе Имамова 

с вх. № 164/20.05.2020 г., относно: Информация за резултатите от дейността на Кмета на 

Кметство село Помен за 2019 г..  
 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.00 часа.   

Подписали протокола: 
 
 
 
 
 

1. …………………......  2. …………………......... 3. ………………......….. 
               (Румен М. Марков)                      (Ахмед Н. Ахмед)            (Галя М. Додева) 
 
 
 
 

4. ………………….......  5. ………………......…  6. ………………......… 
                          (Ивайло Д. Иванов)        (Мехмед Р. Мехмедов)        (Драгомир Д. Драганов) 

 
 
 
 

7. ………………......… 
          (Ивайло П. Иванов) 

 
Председател на комисията: 

        
 

                                                                            _________ (Румен Марков) 
 
 

Секретар   на   комисията: 
        

 

___________ (Ахмед Недрет) 


