
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  
№ 25 

 

Днес, на 21.12.2021 г. от 08.30 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 Юлиана К. Тодорова с вх. 

№346/10.12.2021г. 

-Приемане на График за изготвяне и представяне на програми, планове, 

доклади,   отчети и информации на редовните заседания на Общински съвет – 

Две могили през 2022 година.  

2. Разглеждане на Докладна записка от Юлиана К. Тодорова с вх. 

№345/10.12.2021г. 

-Приемане на График за провеждане на редовните заседания на Общински 

съвет – Две могили през 2022 година. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. №341/09.10.2021г. 

-Предоставяне безвъзмездно за управление на движима вещ – товарен 

автомобил Форд Ф150 на РДПБЗН – Русе. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. №342/09.12.2021г. 

-Определяне на имотите – частна общинска собственост, които подлежат на 

задължително застраховане срещу природни бедствия и земетресения за 2022 

г. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. №340/08.12.2021г. 

-Приемане на план-програма за изпълнение на общинската политика по 

безопасност на движението по пътищата през 2022г. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. №338/08.12.2021г. 

-Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник № 7 за 

устройството и дейността на Център за подкрепа на личностно развитие на 

интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на 

науките, изкуствата и спорта „Д-р Пангелов“ град Две могили 



7. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. №364/08.12.2021г. 

-Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни на 

физически и юридически лица на територията на община Две могили, област 

Русе 
8. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. №358/16.12.2021г. 

-Приемане на дарение от Община Борово на имоти, намиращи се в с. Острица 

и с. Бъзовец, общ. Две могили, обл. Русе 

9. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. №366/20.12.2021г. 

-Приемане на Наредба № 32 за условията и реда за финансиране и подпомагане 

на физическата активност, спорта и спортно-туристическата дейност на 

територията на Община Две могили, област Русе 

10. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. №365/20.12.2021г. 

-Упълномощаване на „Грийн проджектс дивелапмънт“ 

11. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. №350/16.12.2021г. 

-Отдаване под наем на лекарски кабинет, част от имот – публична общинска 

собственост по Акт за публична общинска собственост № 3725/24.03.2015 г. 

12. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. №357/16.12.2021г. 

-Продажба на придаваеми площи по улична регулация към УПИ XVII-367, 

УПИ XVIII-368 и УПИ XIX-369 в кв. 19 по регулационния план на с. Острица, 

общ. Две могили, обл. Русе 

13. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. №349/16.12.2021г. 

-Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост 

14. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. №359/16.12.2021г. 

-Предоставяне безвъзмездно за управление на движими вещи, общинска 

собственост – специален автомобил „Мерцедес Унимог“ с рег. № СВ 7840 СА, 

специален автомобил „Бухер Сити Кет 2020“ с рег. № СВ 2789 РТ и специален 

автомобил „МАН ТГС 26.320 БЛ“ с рег. № Р 5707 КР 

 

По първа точка от дневния ред докладва Галя Додева 
Във връзка с предложения График за провеждане на редовните заседания на Общински 

съвет – Две могили през 2022 година, предлагам да бъде приет и График за изготвяне и 

представяне на програми, планове, доклади, отчети и информации на редовните 

заседания на Общински съвет – Две могили през 2022 година. 

 

По втора точка от дневния ред докладва Галя Додева 
Съгласно чл. 54, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

предлагам График за провеждане на редовните заседания на Общински съвет – Две 

могили през 2022 година.  

Предложеният график е съобразен с обявените през 2022 година почивни дни.  

Предвиждам и резервни дати, с оглед обстоятелството, че в началото на месеца 

Общинската администрация може да няма подготвени материали за разглеждане.  

 

 По трета точка от дневния ред докладва Ивайло Пенев  
С договор за дарение № 245 от 15.10.2019 г. Община Две могили е приела с благодарност 

направено дарение от „Декор-А” ЕООД – гр. Русе, а именно: товарен автомобил „Форд 

Ф 150”, с рег. № Р 4954 РН. Съгласно чл. 2 от договора за дарение, волята на дарителя е 



автомобила да се използва за нуждите на Районна служба „Пожарна безопасност и 

защита на населението” – Русе.  

В изпълнение на Решение № 17 взето на заседание на Общински съвет Две могили с 

Протокол № 2 от 29.11.2019 г. с Договор № 16/20.01.2020 г., Община Две могили е 

предоставила на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ 

Русе за временно и безвъзмездно управление за срок от 2 години горепосочения 

автомобил. Срока на посочения договор изтича на 21.01.2022 г. 

С писмо с вх. № 5265/02.12.2021 г., директорът на Регионална дирекция „Пожарна 

безопасност и защита на населението“ – Русе ни информира, че предоставеният 

автомобил продължава да е необходим за изпълнение на функционалните задължения на 

регионалната дирекция, поради което молят, срока на договора да бъде удължен с още 5 

години – до 20.01.2027 г.  

 
По четвърта точка от дневния ред докладва Ахмед Недрет  
Съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за общинската собственост, общините задължително 

застраховат всички застроени имоти – публична общинска собственост, а съгласно чл. 9, 

ал. 2 от същия закон, Общински съвет определя имотите – частна общинска собственост, 

които подлежат на задължително застраховане. Застрахователната премия, която е 

изплатена за застраховка на сградите публична и частна общинска собственост през 2021 

г. е, както следва:  

-Сгради - публична общинска собственост  – 2539,34 лв. с ДДС; 

-Сгради - частна общинска собственост  – 1996,52 лв. с ДДС. 

Срокът на настоящата застраховка по застрахователна полица изтича на 14.01.2022 г., 

което налага вземане на ново решение за определяне на имотите – частна общинска 

собственост, които подлежат на задължително застраховане за 2022 г. 

В проекта на списък на имотите – частна общинска собственост, които да бъдат 

застраховани през 2022 г. задължително са включени такива, които по начин на ползване 

задоволяват обществени потребности и имат публичен характер: читалища и сгради, в 

които се помещават звена на общинска бюджетна издръжка. В списъка не са включени 

имотите, които са предоставени от общината за ползване на други субекти. Предлагам 

обектите да се застраховат по балансовата стойност, но само за сградите. 

 

По пета точка от дневния ред докладва Мехмед Мехмедов  
С решение № 386 взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 25/ 

25.06.2021г. е създадена Общинска комисия по безопасност на движението. В 

изпълнение на т. 2 от решението кмета на Община Две могили със Заповед № 703/ 01.11. 

2021г. е определил поименния състав на комисията. 

На 25.11. 2021г.  е проведено заседание, на което е обсъдена и приета план-програма за 

изпълнение на общинската политика по безопасност на движението по пътищата, като е 

изготвен и съответния протокол. 

Съгласно указанията на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“  

мерките в таблицата касаят Общините и произтичат от общия за националната политика 

по БДП План за действие 2021-2030 г., разработен на национално ниво. Същите са 

предварително дефинирани, т.е унифицирани, тъй като се отнасят до всички общини. Що 

се отнася за мерки 4.22, 4.25, 4.27 и 4.28 е указано последните да са конкретизирани, 

съгласно предвижданията за годишната инвестиционна програма на Общината. 



Общините могат да разпишат и допълнителни мерки по своя преценка, чието планиране 

и изпълнение считат за целесъобразно с оглед оптималното изпълнение на политиката 

по БДП на общинско ниво.       

 

По шеста точка от дневния ред докладва Румен Марков  
Съгласно чл. 49, ал. 8 от Закона за предучилищното и училищното образование, 

устройството и дейността на центровете за подкрепа на личностното развитие се уреждат 

с правилник, приет от Общински съвет. С Решение № 351 по Протокол № 18 от 

30.09.2016 г. на Общински съвет - Две могили е приет Правилник № 7 за устройството и 

дейността на Център за подкрепа на личностно развитие на интересите, способностите, 

компетентностите и изявата в областта на науките, изкуствата и спорта „Д-р Пангелов“ 

град Две могили. С настоящата Докладна записка предлагам приемане на изменения и 

допълнения в Правилника, които се отнасят до осъществяването на контрол върху 

дейността на центъра, както и детайлно уреждане на възможността за сдружаване на 

родителите под формата на родителско настоятелство. Предлага се и уреждане на 

въпроса относно имуществото и приходите и възможността за реализиране на собствени 

приходи чрез събиране на такси за предлаганите форми за подкрепа на личностно 

развитие, съгласно чл. 191, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното 

образование.  

Едно от предлаганите допълнения предвижда създаването на Координационен съвет към 

Центъра, като орган на управление. В Координационния съвет участват представители 

на Община Две могили, като първостепенен разпоредител с бюджет, на Общински съвет 

и на родителското настоятелство. Съвета ще има възможност да се запознава и да 

ръководи дейността на Центъра, като утвърждава годишния бюджет, приема Годишния 

план и утвърждава Стратегията за развитие на ЦПЛР, прави предложения и препоръки 

относно функционирането на институцията.  

Урежда се съществуването на родителско настоятелство, като доброволна форма на 

сдружаване на родители, като са уредени правата и задълженията на настоятелството.  

С цел оптимизиране на бюджета на центъра се предвижда създаване на ред за участие на 

децата и учениците в предлаганите форми.  

В предложените изменения на правилника се регламентира възможността за реализиране 

от Центъра на собствени приходи, както и възможността за начисляване на такси за 

предлаганите форми на подкрепа на личностното развитие. 

В предвидения срок за обществено обсъждане е постъпило Становище с вх. № 5190 от 

29.11.2021 г. от Ралица Иванова – директор на ЦПЛР, с което приема така направените 

предложения за изменение и допълнение на правилника. 

Финансови средства: За прилагане на Правилник за изменение и допълнение на 

Правилник № 7 за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно 

развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на 

науките, изкуствата и спорта „Д-р Пангелов“ град Две могили не е необходимо 

разходването на допълнителни финансови средства. 

Очаквани резултати: Резултатите, които се очакват от прилагането на Правилника се 

свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същият. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предлаганите изменения и 

допълнения на Правилник за изменение и допълнение на Правилник № 7 за устройството 

и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие на интересите, способностите, 

компетентностите и изявата в областта на науките, изкуствата и спорта „Д-р Пангелов“ 

град Две могили са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с 

тези на европейското законодателство. 

 



По седма точка от дневния ред докладва Румен Марков  
Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, 

предоставяни на физически и юридически лица на територията на община Две могили, 

област Русе:  

ЦПЛРИСКИОНИС e институция в системата на предучилищното и училищното 

образование, юридическо лице, в която според чл. 26, ал. 1 от ЗПУО се организират 

дейности, подкрепящи приобщаването, обучението и възпитанието на децата и 

учениците, както и дейности за развитие на техните интереси и способности. Чл. 293, ал. 

1 от ЗПУО предоставя възможност на центровете за подкрепа за личностно развитие да 

реализират собствени приходи, а съгласно чл. 191, ал. 2 от ЗПУО за общата подкрепа 

осъществявана от Центровете за личностно развитие, която не се финансира от 

държавния бюджет, може да се събират такси по реда на Закона за местните данъци и 

такси. 

Дейността на ЦПЛРИСКИОНИС – Две могили се финансира частично от 

Министерството на образованието и науката и се дофинансира от Община Две могили 

след Решение на Общински съвет Две могили. Тази сума обаче не покрива извършените 

разходи от ЦПЛРИСКИОНИС, поради което предлагам въвеждането на заплащане на 

такса от децата, ползващи формите на подкрепа в ЦПЛР. След извършена калкулация се 

установи, че средната цена на една форма за подкрепа за едно дете за 2021 година възлиза 

на 20,70 лева месечно. Съгласно чл. 8, ал. 3 от ЗМДТ, размера на таксата може и да не 

възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, 

когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес. 

Предвид това предлагам въведената такса за ползване на формите за обща подкрепа да е 

в размер от 10,00 лева за форма на дете. В проекта на Наредба са предвидени облекчения 

за деца с един родител, деца чиито родители са студенти, деца чиито един родител е със 

71 на сто трайно намалена работоспособност. Така предложените такси са действително 

минимални и целта им е по-скоро да ангажират родителите с дейността на Центъра за 

подкрепа на личностното развитие и да подпомогнат издръжката му, а не реализиране на 

печалба.  

Изменението на чл. 42 от Наредбата се налага поради начисляване на ДДС върху цената 

на ковчега и поради констатирането противоречие в сега действащите разпоредби на ал. 

3 и ал. 5 на текста. 

Финансови средства: За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба 

№ 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, 

предоставяни на физически и юридически лица на територията на община Две могили, 

област Русе не е необходимо разходването на допълнителни финансови средства. 

Очаквани резултати: С приемане на предложените изменения се очаква ангажиране на 

родителите с дейността на Центъра и подпомагане неговия бюджет чрез реализиране на 

собствени приходи от такси.  

Прецизиране на уредбата, касаеща предоставянето на траурни услуги. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предлаганите изменения и 

допълнение Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията на Община 

Две могили, област Русе са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, 

както и с тези на европейското законодателство. 

 

По осма точка от дневния ред докладва Ивайло Пенев  
Община Борово притежава следните имоти на територията на с. Бъзовец и с. Острица, 

общ. Две могили, а именно: 



1. УПИ І в кв.66 по регулационния план на с. Бъзовец, общ. Две могили, обл. Русе, с 

площ от 378 кв.м., ведно с построената в него сграда (павилион) със застроена площ от 

45 кв.м.; 

2. УПИ ІІІ в кв.60 по регулационния план на с. Бъзовец, общ. Две могили, обл. Русе, с 

площ от 1796 кв.м., ведно с построените в него сграда (Амфитеатър) със застроена площ 

от 663 кв.м и сграда (ученически стол) със застроена площ от 320 кв.м; 

3. УПИ ІV в кв.60 по регулационния план на с. Бъзовец, общ. Две могили, обл. Русе, с 

площ от 787 кв.м., ведно с построената в него сграда (парокотелно) със застроена площ 

от 60 кв.м.; 

4. УПИ V в кв.60 по регулационния план на с. Бъзовец, общ. Две могили, обл. Русе, с 

площ от 826 кв.м., ведно с построената в него сграда (Блок №1) със застроена площ от 

125 кв.м.; 

5. УПИ VІ в кв.60 по регулационния план на с. Бъзовец, общ. Две могили, обл. Русе, с 

площ от 594 кв.м., ведно с построената в него сграда (Блок №2) със застроена площ от 

125 кв.м.; 

6. УПИ VІІ в кв.60 по регулационния план на с. Бъзовец, общ. Две могили, обл. Русе, с 

площ от 585 кв.м., ведно с построената в него сграда (Блок №3) със застроена площ от 

125 кв.м.; 

7. УПИ VІІІ в кв.60 по регулационния план на с. Бъзовец, общ. Две могили, обл. Русе, с 

площ от 646 кв.м., ведно с построената в него сграда (Блок №4) със застроена площ от 

125 кв.м.; 

8. УПИ ІХ в кв.60 по регулационния план на с. Бъзовец, общ. Две могили, обл. Русе, с 

площ от 671 кв.м., ведно с построената в него сграда (Блок №5) със застроена площ от 

125 кв.м.; 

9. УПИ Х в кв.60 по регулационния план на с. Бъзовец, общ. Две могили, обл. Русе, с 

площ от 563 кв.м., ведно с построената в него сграда (Блок №6) със застроена площ от 

125 кв.м.; 

10. Социално-педагогически интернат “П. Р. Славейков“, намиращ се в УПИ ІІІ в кв 44 

по регулационния план на с. Острица, общ. Две могили, обл. Русе, ведно с построените 

в него сгради: Училище със застроена площ 640 кв.м., Интернат със застроена площ 216 

кв.м., Гараж със застроена площ 45 кв.м. и Външна тоалетна със застроена площ 33 кв.м. 

За тези имоти Община Борово има задължения към Община Две могили за Такса битови 

отпадъци (ТБО) в размер на 14 660,98 лева (четиринадесет хиляди шестстотин и 

шестдесет лева и 98 ст.) ведно със лихви за забавата. Община Борово не използва 

въпросните имоти по никакъв начин и за да не продължават да се натрупват 

допълнителни дължими суми за ТБО, Община Две могили проявява интерес да ги 

придобие в собственост. След придобиване собствеността върху тях, задълженията, 

които има Община Борово за ТБО ще станат задължения на Община Две могили към 

себе си, което на практика означава, че Община Борово няма да има задължения към 

Община Две могили.  В тази връзка беше изпратено писмо до Кмета на Община Борово, 

с което го уведомихме за нашите намерения да придобием безвъзмездно в собственост 

гореописаните имоти, за да спрат да се натрупват дължими суми за ТБО. С писмо с вх. 

№ 4248#1/07.12.2021 г., Кмета на Община Борово ни уведомява, че е съгласен с така 

направеното от нас предложение и Общински съвет – Борово е взел Решение № 

307/22.11.2021 г., с което тези имоти се даряват на Община Две могили.   

 

По девета точка от дневния ред докладва Мехмед Мехмедов  
С предложения проект на Наредба се определят: 1. Условията, реда и критериите за 

отпускане и разпределение на финансови средства от Община Две могили за финансово 

подпомагане на спортните клубове; 2. Критериите за подпомагане дейността на 



спортните клубове и механизмът за оценка на спортните резултати; 3. Редът за отчитане 

и доказване на законосъобразността и целесъобразността на разходваните средства. 

Право на подпомагане по реда на тази Наредба имат спортни клубове със 

седалище и развиващи дейност на територията на Община Две могили. 

Съгласно чл. 3 от проекта на Наредбата, общата сума на средствата за финансово 

подпомагане на спортните клубове се утвърждава от Общински съвет с приемане на 

бюджета за текущата година на Община Две могили.  

Предложеният проект за Наредба е изготвен от определени от Кмета на общината 

служители от общинска администрация  

При разработване на проекта за наредба са взети предвид нормите на новия Закон 

за физическото възпитание и спорта и текстът на проекта е съобразен с тях.  

Цели, които се поставят: Общата цел на финансовото подпомагане е развитие на 

масовия спорт за деца, младежи и хора с увреждания за подобряване на здравния им 

статус, физическата и психическата им дееспособност и подобряване качеството на 

живот; подобряване на условията и възможностите за развитие на спорта чрез 

провеждане на състезания и практикуване на масов спорт. 

Чрез финансовото подпомагане се цели да се постигне: 

1. Реализиране на масови спортни дейности за устойчиво включване на деца и 

младежи в спортни клубове, развиващи масовия детско - юншески спорт с оглед 

подобряване на физическата им дееспособност, спортно-техническите умения и 

създаване на мотивация за спортно развитие; 

2. Предоставяне на възможност за изява на спортуващи и постигане на спортни 

резултати чрез участие в Държавния спортен календар на съответната спортна 

федерация; 

3. Разширяване обхвата на масово спортуващите деца и младежи, мъже и жени, 

включително с увреждания. 

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

Финансови средства за прилагането на наредбата не са необходими 

Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:  

С приемането на наредбата се постига обективност, прозрачност и 

справедливост при 

определяне размера на финансово подпомагане на спортните клубове, развиващи 

дейност на територията на Община Две могили, съобразно постигнатите спортни 

резултати. Точното и ясно регламентиране на правилата за финансиране и отчитане на 

финансовите средства ще доведе до прозрачност и по-висока отчетност. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: При изготвянето на 

настоящия проект не се установи той да противоречи на правото на Европейския съюз. 

 

По десета точка от дневния ред докладва Румен Марков 
На заседание на Общински съвет Две могили, проведено на 29.10.2021 г. бе взето 

Решение №454, с което Общинския съвет: 

1. Дава предварително съгласие за учредяване на право на строеж за срок от 35 години в 

описаните в т. 2 от цитираното по-горе решение имоти. Правото на строеж се учредява 

възмездно и срещу заплащане на пазарна цена, определена от независим лицензиран 

оценител в полза на „Грийн проджектс дивелъпмънт“ ЕООД – гр. София, представлявано 

от Мария Бозвелийска – управител; 

2. Дава предварително съгласие за промяна на предназначението на имотите, описани 

подробно в т. 2 от Решение № 454, взето на заседание с Протокол №24/30.09.2021 г., като 



заплащането на таксите за промяна на предназначението е за сметка на инвеститора – 

„Грийн проджектс дивелъпмънт“ ЕООД – гр. София.  

Процедурата по промяна на предназначението на земеделска земя в такава за 

неземеделски нужди е уредена в чл. 17 и следващи от Закона за опазване на земеделските 

земи (ЗОЗЗ). Предвид сложността й и това, че таксите ще бъдат заплатени от инвеститора 

– „Грийн проджектс дивелъпмънт“ ЕООД целесъобразно би било упълномощаване на 

дружеството да представлява Община Две могили пред Комисията за земеделските земи 

по чл. 17 от ЗОЗЗ, като подаде заявление от името на Община Две могили за промяна на 

предназначението на имотите подробно описани в т. 2 от Решение № 454, взето на 

заседание на Общински съвет – Две могили. Същото е необходимо да се направи и по 

отношение на процедурата по промяна на категорията на земеделската земя за два от 

имотите – имот с идентификатор 20184.39.264, находящ се в землището на с. Пепелина 

и имот с идентификатор 55837.21.1, находящ се в землището на с. Пепелина. 

 

По единадесетаточка от дневния ред докладва Мехмед Мехмедов 
Община Две могили е собственик на сграда „Здравно заведение” (бивша Поликлиника), 

с идентификатор 20184.1.1565.1 по КККР на гр. Две могили. Същата е на три етажа, със 

застроена площ 492 кв. м., с предназначение „Здравно заведение”. Сградата попада върху 

Поземлен имот с идентификатор 20184.1.1565 по КККР на гр. Две могили. Имота е 

публична общинска собственост, съгласно Акт за общинска собственост № 3725 от 

24.03.2015 г. 

В деловодството на Община Две могили е постъпило заявление с вх. № 4720/29.10.2021 

г. от д-р Енес Моллова от гр. Сливо поле, с което лицето изявява желание да наеме 

„помещение“ № 3, с площ от 13,72 кв. м., намиращо се на първи етаж от триетажна 

масивна сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор № 20184.1.1565 по КККР 

на гр. Две могили, на адрес: гр. Две могили, ул. „Христо Ботев“ № 19, за зъболекарски 

кабинет, за срок от 10 години. 

В тази връзка и с цел осигуряване на медицински грижи на жителите на Община Две 

могили, предлагам да бъде отдаден под наем за временно и възмездно ползване за срок 

от 10 години част от следния недвижим имот – публична общинска собственост, а 

именно: „помещение“ № 3, с площ от 13,72 кв. м., намиращо се на първи етаж от 

триетажна масивна сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор № 

20184.1.1565 по КККР на гр. Две могили, намиращ се в гр. Две могили, ул. „Христо 

Ботев“ № 19, за зъболекарски кабинет, за срок от 10 години, предмет на Акт за публична 

общинска собственост № 3725/24.03.2015 г. 

 

По дванадесета точка от дневния ред докладва Ахмед Недрет 
Постъпило е Заявление с вх. № 5111 от 23.11.2021 г. от Марин Минчев Тодоров, с което 

лицето изявява желание за закупуване на 7 кв. м. придаваемa площ по улична регулация, 

които сe придават към УПИ XVII-367 в кв. 19 по регулационния план на с. Острица, общ. 

Две могили, 33 кв. м. придаваемa площ по улична регулация, които сe придават към УПИ 

XVIII-368 в кв. 19 по регулационния план на с. Острица, общ. Две могили и 99 кв. м. 

придаваемa площ по улична регулация, които сe придават към УПИ XIX-369 в кв. 19 по 

регулационния план на с. Острица, общ. Две могили. Общата площ на придаваемите 

места към трите имота е 139 кв. м. 

Частта от имота, която се засяга от плана за регулация е публична общинска собственост, 

поради което е необходимо вземане на решение от Общински съвет за обявяването му за 

частна общинска собственост преди сключването на договор за покупко – продажба. 



Данъчната оценка на 7 кв. придаваема част към УПИ XVII-367 в кв. 19 по регулационния 

план на с. Острица, общ. Две могили, обл. Русе е 16,00 лв. (шестнадесет лева), съгласно 

удостоверение за данъчна оценка с изх. № 680401152 от 07.12.2021 г., пазарната оценка 

е 32,27 лева (тридесет и два лева и двадесет и седем стотинки), съгласно доклад на 

независим лицензиран оценител. 

Данъчната оценка на 33 кв. придаваема част към УПИ XVIII-368 в кв. 19 по 

регулационния план на с. Острица, общ. Две могили, обл. Русе е 75,20 лв. (седемдесет и 

пет лева и двадесет стотинки), съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх. № 

680401153 от 07.12.2021 г., пазарната оценка е 152,13 лева (сто петдесет и два лева и 

тринадесет стотинки), съгласно доклад на независим лицензиран оценител. 

Данъчната оценка на 99 кв. придаваема част към УПИ XIX-369 в кв. 19 по регулационния 

план на с. Острица, общ. Две могили, обл. Русе е 225,70 лв. (двеста двадесет и пет лева и 

седемдесет стотинки), съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх. № 680401154 от 

07.12.2021 г., пазарната оценка е 456,39 лева (четиристотин петдесет и шест лева и 

тридесет и девет стотинки), съгласно доклад на независим лицензиран оценител. 

 

По тринадесета точка от дневния ред докладва Ивайло Димитров 
В деловодството на Община Две могили е постъпило писмо с Вх. № 5194/29.11.2021 г. 

от г-жа Миглена Ангелова - Председател на Управителния съвет на Сдружение с 

нестопанска цел (СНЦ) „Развитие на социалния капитал” със седалище и адрес на 

управление: гр. Две могили, община Две могили, област Русе, бул. „България” № 80 за 

наемане на същите помещения, а именно два броя стаи с обща площ от 32,00 кв. м., 

находящи се на втория етаж на сграда с идентификатор 20184.1.1060.1 по КККР на гр. 

Две могили с административен адрес: гр. Две могили, бул. „България” № 92, за 

продължаване функционирането на дейността на сдружението за период от 24 месеца. В 

съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, 

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

могили, област Русе, искането е разгледано и проучено от длъжностни лица от общинска 

администрация. Видно от направена на 08.12.2021 г. справка в Търговския регистър и 

регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (приложена към настоящата 

докладна записка), СНЦ „Развитие на социалния капитал” е регистрирано като 

сдружение с нестопанска цел, извършващо дейности в обществена полза. Съгласно 

разпоредбата на чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, с решение на 

общинския съвет, свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост могат да 

се отдават под наем без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности 

за задоволяване на съответните нужди на населението, както и на юридически лица с 

нестопанска цел, осъществяващи дейности в обществена полза. Становището на 

длъжностните лица по посоченото Искане е да се подготви проект на решение и да се 

внесе за разглеждане в общински съвет. 

 

По четиринадесета точка от дневния ред докладва Ивайло Димитров 
Община Две могили е собственик на специален автомобил „Мерцедес Унимог“ с рег. № 

СВ 7840 СА, рама № WDB4051001W200436, специален автомобил „Бухер Сити Кет 

2020“ с рег. № СВ 2789 РТ, рама № TEB50CC2088107337 и специален автомобил „МАН 

ТГС 26.320 БЛ“ с рег. № Р 5707 КР, рама № WMA18SZZ6BW153785.  

Горепосочените МПС са закупени от Община Две могили съответно през месец юли и 

месец декември 2021 г., за да бъдат използвани от Общинско предприятие „Чистота“ за 

осъществяване на неговата дейност. Предвид това е необходимо вземане на Решение от 

Общински съвет – Две могили за предоставяне на въпросните МПС безвъзмездно за 

управление на предприятието за срок от 10 години.   



Заседанието на постоянната комисия завърши в 09:30 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) 


