
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  
№ 12 

 

Днес, на 20.11.2020 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 Божидар Борисов. 

-Годишен отчет за дейността на Кметския наместик на село Широково. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов. 

-Продажба на поземлен имот с идентификатор № 20184.1.2134 по 

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

частна общинска собственост № 1028/19.05.2008 г. 

3.  Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов. 

-Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива България” към 

Министерство на труда и социалната политика. 

4.  Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов. 

-Приемане на Програма по безопасност на движението по пътищата на 

територията на Община Две могили за 2021 година. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов. 

-Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство с.Кацелово. 

            6.  Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов. 

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

             7.   Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов. 

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

 

По първа точка от дневния ред докладва Ивайло Димитров. 
Във връзка с Решение № 29 по Протокол № 3/20.12.2019 г., представям Годишен 

отчет за дейността на Кметския наместик на село Широково. 

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 

1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 



администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, във връзка с Решение № 29 по Протокол № 3/20.12.2019 г. и Докладна 

записка с вх. № ..... от .....11.2020 г. да приеме следното 

 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

1. Приема за сведение Годишен отчет за дейността на Кметския наместик на село 

Широково. 

          Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 
 

По втора точка от дневния ред докладва Ахмед Недрет.  
Община Две могили е собственик на Поземлен имот по Акт за частна общинска 

собственост № 1028 от 19.05.2008 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: празно 

дворно място с площ 432 кв. м., с идентификатор № 20184.1.2134 по Кадастралната карта 

и кадастралните регистри на гр. Две могили, Община Две могили, област Русе, ул. 

„Бузлуджа“ № 12, с НТП: ниско застрояване (до 10 м), съставляващо УПИ VII – 94 в кв. 

41 по плана на гр. Две могили, при граници и съседи: север – 20184.1.2835, изток – 

20184.1.2859, юг – 20184.1.2135. 

Към настоящия момент има проявен интерес за закупуването на имота описан по-

горе от лице, собственик на съседен имот. 

Данъчната оценка на имота съгласно удостоверение за данъчна оценка № 

680400977/04.11.2020 г. е на стойност 1764,70 лв. (хиляда седемстотин шестдесет и 

четири лева и седемдесет стотинки), а пазарната оценка съгласно изготвената 

Експертна оценка от независим лицензиран оценител е 2160,00 лв. (две хиляди сто и 

шестдесет лева и нула стотинки). Съгласно разпоредбата на чл. 41, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост  

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Дава съгласие да бъде включен в Раздел IV от Програмата за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост на Община Две могили през 2020 година 

следният имот: празно дворно място с площ 432 кв. м., с идентификатор № 20184.1.2134 

по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили, Община Две 

могили, област Русе, ул. „Бузлуджа“ № 12, с НТП: ниско застрояване (до 10 м), 

съставляващо УПИ VII – 94 в кв. 41 по плана на гр. Две могили, при граници и съседи: 

север – 20184.1.2835, изток – 20184.1.2859, юг – 20184.1.2135. 

2. Дава съгласие да бъде продаден имот частна общинска собственост след 

провеждане на публичен търг с явно наддаване, а именно: празно дворно място с площ 

432 кв. м., с идентификатор № 20184.1.2134 по Кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Две могили, Община Две могили, област Русе, ул. „Бузлуджа“ № 12, с 

НТП: ниско застрояване (до 10 м), съставляващо УПИ VII – 94 в кв. 41 по плана на гр. 

Две могили, при граници и съседи: север – 20184.1.2835, изток – 20184.1.2859, юг – 

20184.1.2135. 

3. Общински съвет определя начална продажна цена в размер на 2500,00 лв. (две 

хиляди и петстотин лева и нула стотинки) без ДДС и 3000,00 лв. (три хиляди лева и нула 

стотинки) с ДДС, при данъчна оценка на имота, в размер на 1764,70 лв. (хиляда 



седемстотин шестдесет и четири лева и седемдесет стотинки) и пазарна оценка в размер 

на 2160,00 лв. (две хиляди сто и шестдесет лева и нула стотинки), съгласно доклада на 

лицензиран оценител от 09.11.2020 г. 

3.1. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 

4. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 

действия за: 

4.1. Изпълнение на решението по т. 1, т. 2 и т. 3; 

4.2. Сключване на договор за покупко – продажба и вписването му в Публичния 

регистър на Община Две могили за разпоредителните сделки с имоти – частна общинска 

собственост. 

4.3. В тридневен срок от сключването на договора за покупко – продажба да се 

представи копие от същия в Общински съвет, съгласно чл. 44, ал. 1, т. 18 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация. 

Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 
 

 По трета точка от дневния ред докладва Румен Марков.   
Община Две могили има готовност да кандидатства с проект „Основен ремонт на сграда 

с идентификатор 20184.1.2099.5, находяща се в град Две могили, Община Две могили, 

област Русе“. Общата стойност на проекта е 359 710,00 лв.  

В архитектурно отношение, обектът се състои от самостоятелна едноетажна сграда. 

Строежът е съществуваща сграда. Конструкцията е монолитна. Външните и вътрешни 

стени са изпълнени от силикатни решетъчни тухли с дебелина 25 см. двустранно 

измазани с варо циментов разтвор с дебелина 20 мм. 

Покривна конструкция е скатна с наклон 30 %. Покривното покритие е от 

поцинкована ламарина. Всички помещения са в силно компрометирано състояние и се 

нуждаят от основен ремонт. Дограмата, външните и интериорните врати са дървени и 

метални и са в силно влошено състояние. Санитарните и обслужващите помещения са с 

остаряло оборудване и покрития, които се нуждаят от основно обновяване.  

Общото състояние на носещата конструкция на сградата е добро, като не се 

наблюдават провисвания и деформации по носещите елементи, а само единични 

пукнатини по преградните стени. От атмосферните влияния сградата е видимо 

амортизирала и се нуждае от незабавно извършване на ремонтни дейности за запазване 

на сигурността и годността за експлоатация на сградата. 

С настоящият проект се предвижда изпълнението на следните строително-

ремонтни работи: 

 Подмяна на прозорци; 

 Подмяна на външни и вътрешни врати; 

 Външна топлоизолация; 

 Ремонтни дейности по помещенията. 

Финансовата рамка на всяко проектно предложение по мярка М01 „Подобряване 

на обществената среда в населените места” е от 60 000 до 400 000 лв. с ДДС, като 

финансирането от ПКБ е най-много 120 000 лв. с ДДС, а съфинансирането от страна на 

кандидата трябва да е най-малко 50 % от общия бюджет на проектното предложение.  



Дяловото участие на Община Две могили по проекта е 240 286,00 лв. (двеста и 

четиридесет хиляди двеста осемдесет и шест лева) или 66,80 % от общата стойност на 

проектното предложение. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.6 и т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 и т. 2 

от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация, предлага Общинския съвет да 

вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Дава съгласие за отпускане на сумата 240 286,00 лв. (двеста и четиридесет 

хиляди двеста осемдесет и шест лева) или 66,80 % от общата стойност 359 710,00 лв. на 

проект „Основен ремонт на сграда с идентификатор 20184.1.2099.5, находяща се в град 

Две могили, Община Две могили, област Русе“ по проект „Красива България“ към МТСП 

за кампания 2021 г. 

2. Средствата да бъдат предвидени в Бюджета на Община Две могили за 2021 г. 

 3. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите действия за 

изпълнение решението и да осъществи контрол върху разходването на средствата. 

 Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 
 

По четвърта точка от дневния ред докладва Галя Додева. 
Съгласно § 1а. от Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата към 

областните управители и кметовете на общини се създават областни и общински 

комисии по безопасност на движението по пътищата. В община Две могили има 

създадена такава постоянно действаща комисия, като съставът и е актуализиран със 

Заповед № 118/27.01.2020 г. на Кмета на Общината.  

Според § 1а., ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за движение по 

пътищата, областните управители и кметовете на общините набелязват мерки за 

подобряване на състоянието по безопасността на движението по пътищата на своите 

територии, като за целта разработват програми. В Община Две могили има разработена 

такава програма от Комисията по безопасност на движението в Община Две могили за 

2021 година. Програмата съответства на положенията, заложени в  Националната 

стратегия по безопасност на движението по пътищата на Република България за периода 

2021 - 2030 г., приета с Решение № 775 на Министерския съвет от 14.10.2020 г. 

Общинската програма набелязва мерките, които следва да се предприемат за 

подобряване безопасността на движението на територията на Община Две могили.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 21, ал. 2 и чл. 27, 

ал. 3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с § 1а., 



ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата и с чл. 3, ал. 2, 

т. 10 от Правилник №1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Вашето 

внимание следният проект на 

 

РЕШЕНИЕ: 

 1. Приема „Програма по безопасност на движението по пътищата на 

територията на Община Две могили за 2021 година“.   

Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 
 

По пета точка от дневния ред докладва Румен Марков. 
Отчетът, който предоставям на Вашето внимание, цели да Ви запознае както с 

изпълнението на основните дейности, възложени от Закона за местното самоуправление, така 

и от Общинския план за развитие на съставните села от Общината за подобряване условията 

на живот на нашите жители. Структурата на отчета следва отделните дейности, които 

изпълняваме в сферата на обществения живот. 

Кметство с. Кацелово е съставна административно-териториална единица от Община 

Две могили с исторически функционално обособена територия и е едно от най-големите по 

землищни и строителни граници.  Към 30.10.2020г. жителите с постоянен адрес са 640 души, 

а с настоящ адрес са 108 души.  

Има и няколко чужденци, предимно англичани, които са закупили къщи в селото и са 

се заселили трайно в него. От близо една година имаме и едно италианско семейство. 

 Налице е ясно изразена демографска криза. За 20г. населението е намаляло с 50%, 

което се дължи на висока смъртност и миграцията на млади и на средна възраст жители, което 

е всеобщ проблем и не поражда оптимизъм за бъдещето на малките населени места. 

 В отчета са залегнати основните приоритети за работата на кметството, което е едно от 

ежедневните задължения на кметската администрация, относно обслужването на гражданите. 

   

І. Бюджет и финанси.  

 Както знаете кметството, като второстепенен разпоредител на бюджетни средства, в 

края на всяка година представя проект за бюджет, който се актуализира от общината и се 

изпълнява през календарната година. 

 Изпълнението на бюджета за едногодишния период на отчета е следното: 

  м.01.2020год. – м.10.2020год. 

  план                            – 46 228 лв. 

  изпълнение                – 36 085 лв. 

  До края на годината има още месец и половина, предстоят плащания /ток, вода, 

заплати, ремонт на самоходното шаси/  и тези средства ще бъдат в голямата си част 

изразходвани.  

Както много добре знаете бюджета, който ни е предоставен може да се използва само 

за разходи по издръжката на кметството. С тези средства не можем да решим генерални 

проблеми по инфраструктурата и други от този характер, които определено не са в нашите 

възможности и компетентности. 

Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 
 

По шеста точка от дневния ред докладва Галя Додева.  



Община Две могили е собственик на сграда с идентификатор 20184.1.1060.1 по 

КККР на гр. Две могили, бул. „България” № 92 /Земеделски център/. Сградата се състои 

от два етажа и избено помещение, със застроена площ от 126 кв. м., с предназначение 

„жилищна сграда-еднофамилна”, строена през 1928 г. Имота е частна общинска 

собственост съгласно Акт за частна общинска собственост № 3780 от 21.12.2016 г. С 

договор за отдаване под наем № 694 от 20.01.2020 г., част от имота, представляваща 

помещения с площ от 32 кв. м., находящи се на втория етаж са отдадени под наем на 

СНЦ „Развитие на социалния капитал”, ЕИК 177003362, със седалище и адрес на 

управление гр. Две могили, бул. „България” № 80, п.к. 57. Срокът на договора изтича на 

31.12.2020 г. 

В деловодството на Община Две могили е постъпило Искане с Вх. № 

5715/17.11.2020 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 

нуждите на проект BG05М90Р001-4.003-0001 „Трансфер на иновативни социални 

практики и нови възможности за заетост”, по дейност 3 „Планиране, адаптиране и 

пилотно въвеждане на модела за „Център за устойчиво развитие”, финансиран по ОП 

„Развитие на човешките ресурси 2014-2020” за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. 

В съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 1 от Наредба № 7 на Община Две могили, 

искането е разгледано и проучено от длъжностни лица от общинска администрация. 

Видно от направена на 18.01.2020 г. справка в Търговския регистър и регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел (приложена към настоящата докладна записка), 

СНЦ „Развитие на социалния капитал” с ЕИК 177003362 е регистрирано като 

организация с нестопанска цел, извършваща 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. 

Имота не е включен в Раздел IV на Програмата за управление и разпореждане с 

имоти общинска собственост на Община Две могили за 2020 г. 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 3, ал. 

2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 14, ал. 6 от Закона за 

общинската собственост, чл. 23, ал. 1, чл. 26, ал. 2 от Наредба № 7 за реда за придобиване, 

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

могили и т. 7 от Приложение № 1 „Тарифа за определяне на минимални месечни цени на 

квадратен метър за отдаване под наем на общински нежилищни имоти” от същата 

наредба, предлагам на Вашето внимание следният проект за 

 

РЕШЕНИЕ: 

 1. Дава съгласие да бъде включен в раздел IV от Годишната програма за 

управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Две могили за 

2020 г. следният недвижим имот: 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 

обща застроена площ от 126 кв. м, с административен адрес: гр. Две могили, бул. 

„България” № 92, /Земеделски център/, попадаща в дворно място с площ 264 кв. м., 

съставляващо ПИ с идентификатор 20184.1.1060 по КККР на гр. Две могили с Акт за 

частна общинска собственост № 3780 от 21.12.2016 г. 

 2. Дава съгласие да бъде отдадена под наем част от недвижим ПИ с 

идентификатор 20184.1.1060 по КККР на гр. Две могили представляваща: 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 обща застроена площ от 126 кв. м, с 

административен адрес: гр. Две могили, бул. „България” № 92, /Земеделски център/, 

попадаща в дворно място с площ 264 кв. м., съставляващо ПИ с идентификатор 

20184.1.1060 по КККР на гр. Две могили с Акт за частна общинска собственост № 3780 

от 21.12.2016 г. на Сдружение с нестопанска цел „Развитие на социалния капитал”, с ЕИК 

177003362, със седалище и адрес на управление: гр. Две могили, община Две могили, 

област Русе, бул. „България” № 80, със срок до 31.12.2021 г. 

3. Определя месечна наемна цена за отдаване под наем на помещенията по т. 2 от 

настоящото решение, определена съгласно т. 7 от Приложение № 1 „Тарифа за 

определяне на минимални месечни наемни цени на квадратен метър за отдаване под наем 

на общински нежилищни имоти” от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, Област 

Русе в размер на 1,50 лв. (един лев и петдесет стотинки) за кв. м. или 48,00 лв. 

(четиридесет и осем лева и нула стотинки) без ДДС и 57,60 лв. (петдесет и седем лева и 

шестдесет стотинки) с ДДС. 

4. Възлага на Кмета на Община Две могили да сключи договор за отдаване под 

наем на частта от недвижимия имот по т. 2 от настоящото решение със СНЦ „Развитие 

на социалния капитал”, със седалище и адрес на управление: гр. Две могили, община Две 

могили, област Русе, бул. „България” № 80. 

5. В тридневен срок от сключването на договора за отдаване под наем, да се 

представи копие от същия в Общински съвет Две могили съгласно чл. 44, ал. 1, т. 18 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 
 

По седма точка от дневния ред докладваАхмед Недрет.  

Община Две могили е собственик на сграда с идентификатор 20184.1.1060 по 

КККР на гр. Две могили, бул. „България” № 92 /Земеделски център/. Същата е на два 

етажа и избено помещение, със застроена площ от 126 кв. м., с предназначение „жилищна 

сграда-еднофамилна”, строена през 1928 г. Имота е частна общинска собственост 

съгласно Акт за частна общинска собственост № 3780 от 21.12.2016 г. С договор за 

отдаване под наем № 693 от 14.11.2019 г., част от имота, представляваща избено 

помещение от 36,26 кв. м., състоящо се от две стаи, разположени в североизточния край 

на сграда с идентификатор 20184.1.1060.1 и част от дворно място от 24,00 кв. м., 

находящо се в югозападния край на поземлен имот с идентификатор 20184.1.1060 по 

КККР на гр. Две могили са отдадени под наем на СНЦ „Развитие на социалния капитал”, 

ЕИК 177003362, със седалище и адрес на управление гр. Две могили, бул. „България” № 

80. Срокът на договора изтича на 31.12.2020 г. 

В деловодството на Община Две могили е постъпило Искане с Вх. № 

5716/17.11.2020 г. от г-жа Миглена Ангелова - Председател на Управителния съвет на 

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 помещения 

и дворно място за нуждите на проект BG05М90Р001-4.003-0001 „Трансфер на 



иновативни социални практики и нови възможности за заетост”, по дейност 3 

„Планиране, адаптиране и пилотно въвеждане на модела за „Център за устойчиво 

развитие”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” за периода от 

01.01.2021 г. до 31.03.2021 г. В съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 1 от Наредба 

№ 7 на Община Две могили, искането е разгледано и проучено от длъжностни лица от 

общинска администрация. Видно от направена на 18.01.2020 г. справка в Търговския 

регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (приложена към 

настоящата докладна записка), СНЦ „Развитие на социалния капитал” с ЕИК 177003362 

е регистрирано като организация с нестопанска цел, извършваща дейности в обществена 

полза. С оглед на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 3, ал. 

2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 14, ал. 6 от Закона за 

общинската собственост, чл. 23, ал. 1, чл. 26, ал. 2 от Наредба № 7 за реда за придобиване, 

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

могили и т. 7 от Приложение № 1 „Тарифа за определяне на минимални месечни цени на 

квадратен метър за отдаване под наем на общински нежилищни имоти” от същата 

наредба, предлагам на Вашето внимание следният проект за 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 1. Дава съгласие да бъде включен в раздел IV от Годишната програма за 

управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Две могили за 

2020 г. следната част от недвижим имот: избено помещение от 36,26 кв. м., състоящо се 

от две стаи, разположени в североизточния край на сграда с идентификатор 

20184.1.1060.1 и част от дворно място от 24,00 кв. м., находящо се в югозападния край 

на поземлен имот с идентификатор 20184.1.1060 по КККР на гр. Две могили, с 

административен адрес: гр. Две могили, бул. „България” № 92 /Земеделски център/, с 

Акт за частна общинска собственост № 3780 от 21.12.2016 г. 

2. Дава съгласие да бъде отдаден под наем част от недвижим ПИ с идентификатор 

20184.1.1060 по КККР на гр. Две могили представляваща: избено помещение от 36,26 кв. 

м., състоящо се от две стаи, разположени в североизточния край на сграда с 

идентификатор 20184.1.1060.1 и част от дворно място от 24,00 кв. м., находящо се в 

югозападния край на поземлен имот с идентификатор 20184.1.1060 по КККР на гр. Две 

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

център/, с Акт за частна общинска собственост № 3780 от 21.12.2016 г. на СНЦ „Развитие 

на социалния капитал”, със седалище и адрес на управление: гр. Две могили, община Две 

могили, област Русе, бул. „България” № 80, със срок до 31.03.2021 г. 

3. Определя месечна наемна цена за отдаване под наем на частта от недвижимия 

имот по т. 2 от настоящото решение, съгласно т. 7 от Приложение № 1 „Тарифа за 

определяне на минимални месечни наемни цени на квадратен метър за отдаване под наем 

на общински нежилищни имоти” от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, Област 

Русе в размер на 1,50 лв. (един лев и петдесет стотинки) за кв. м. или 90,39 лв. (деветдесет 

лева и тридесет и девет стотинки) без ДДС и 108,46 лв. (сто и осем лева и четиридесет и 

шест стотинки) с ДДС. 

4. Възлага на Кмета на Община Две могили да сключи договор за отдаване под 

наем на частта от недвижимия имот по т. 2 от настоящото решение, със СНЦ „Развитие 

на социалния капитал”, със седалище и адрес на управление: гр. Две могили, община Две 

могили, област Русе, бул. „България” № 80. 



            5. В тридневен срок от сключването на договора за отдаване под наем, да се 

представи копие от същия в Общински съвет Две могили съгласно чл. 44, ал. 1, т. 18 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

 
Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 
 

 

 

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) 


