
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  

№24 

 

Днес, на 19.11.2021 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. Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство с.Кацелово,    
община Две могили, област Русе за 2021 год. и проблемите, които стоят пред него. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. №316/12.11.2021г. 
    - Бракуване на движима вещ – общинска собственост: лек автомобил Рено Канго. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. №326/18.11.2021г. 

-Продажба на придаваема площ по улична регулация към УПИ II-297 в кв. 61 по 
регулационния план на с. Кацелово, общ. Две могили, обл. Русе. 

 

 

По първа точка от дневния ред докладва Ивайло Пенев: 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 30.10.2021 г. жителите с постоянен адрес са 611 души, а с настоящ адрес са 120 
души.  



Има и няколко чужденци, предимно англичани, които са закупили къщи в селото и са 
се заселили трайно в него. От близо две години имаме и едно италианско семейство. 

 Налице е ясно изразена демографска криза. За 20г. населението е намаляло с 50%, 
което се дължи на висока смъртност /особено след избухването на пандемията на вируса 
„Ковид-19”/ 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. 

   

Изпълнението на бюджета за едногодишния период на отчета е следното: 

  м.01.2021 год. – м.10.2021 год. 
  план                            – 48 752 лв. 
  изпълнение                – 42 029 лв. 

  До края на годината има още месец и половина, предстоят плащания  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. 

В приход на общинския бюджет за отчетния период са събрани   29 919,03 лв. 
Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 

 

По втора точка от дневния ред докладва Ивайло Димитров: Община Две могили е 
собственик на моторно превозно средство “Рено Канго”, с рег. № Р 9136 РК, Рама № 
VF1KC0AAF18094487. 

№ 632/06.10.2021 г. бе назначена комисия, която да извърши проверка, относно 

техническото състояние и годността за ползване на превозното средство. Констатациите 

от проверката са отразени в протокол от 06.10.2021 г., приложен към настоящата 

докладна записка. Становището на комисията, че посоченото по-горе МПС не подлежи 

на ремонт и не може да се използва според предназначението му в системата на 

предприятието, в което се намира сега, нито в друга организация и реши, че той следва 

да се ликвидира (бракува). С оглед цялостното лошо техническо състояние на 

автомобила, е предложено ликвидирането да се извърши чрез предаване за скрап. 

Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 

 



 По трета точка от дневния ред докладва Галя Додева: Постъпило е заявление с вх. 
№ 4559 от 19.10.2021 г. от Йордан Великов Йорданов, с което лицето изявява желание за 
закупуване на 14 кв. м. придаваемо място - част от улична регулация, които сe придават 
към УПИ II-297 в кв. 61 по регулационния план на с. Кацелово, общ. Две могили, обл. 
Русе. 

Съсобственици на УПИ II-297 в кв. 61 по регулационния план на с. Кацелово, общ. 
Две могили, обл. Русе са Йордан Великов Йорданов и Елица Великова Добрева по 
документ за собственост: нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот срещу 
издръжка и гледане № 9, том I по нотариално дело № 25 от 01.01.1984 г. на БРС. 

Съгласно разпоредбата на & 8, ал. 2, т. 1 от ПР на ЗУТ: Собствениците на поземлени 
имоти, могат да приложат влезлите в сила неприложени дворищно-регулационни 
планове с договор за прехвърляне в собственост в нотариална форма. 

Според разпоредбата на чл. 17, ал. 2, т. 3 от Закона за устройство на територията, с 
плана за регулация се урегулират съседни неурегулирани имоти за създаване на 
собствени урегулирани имоти. Съгласно чл. 17, ал. 3 от ЗУТ за случаите по ал. 2 
заинтересуваните собственици подават заявление до общината, а идеалните части на 
съсобствениците в образуваните съсобствени урегулирани поземлени имоти се 
определят със самия договор за покупко-продажба. Според разпоредбата на чл. 17, ал. 5 
от ЗУТ, когато с плана за регулация се засягат поземлени имоти - общинска собственост, 
договорът по ал. 3 се сключва по пазарни цени от кмета на общината в писмена форма.  

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 14 кв. придаваема част към УПИ II-297 в кв. 61 по 
регулационния план на с. Кацелово, общ. Две могили, обл. Русе е 57,20 лв., съгласно 
удостоверение за данъчна оценка с изх. № 680401074 от 15.11.2021 г., пазарната оценка 
е 66,00 лева, съгласно доклад от м. ноември, 2021 г. на независим лицензиран оценител. 
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Заседанието на постоянната комисия завърши в 09:00 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) 

 

 


