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П Р О Т О К О Л  
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Днес, на 19.02.2021 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 Божидар Борисов с Вх. № 38/29.01.2021г. 

    - Информация за спазване на транспортната схема в община Две могили за 2020г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с Вх. № 40/29.01.2021 г 

        -Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за    

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в 

община Две могили, област Русе. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с Вх. № 41/29.01.2021г 

    -Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за условията и 

реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища 

и продажбата им в община Две могили, област Русе. 

4.  Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с Вх. № 45/08.02.2021г 

       -Продажба на поземлен имот с идентификатор № 20184.1.2584 по Кадастралната 

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

собственост № 3756/28.03.2016 г. 

 5. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с Вх. № 56/17.02.2021 
    - Одобряване на техническото заданиепо чл. 125 от Закона за устройството на 

територията/ЗУТ/. 

 

По първа точка от дневния ред докладва Ивайло Димитров. 
Община Две могили е локализирана в регион, в който са развити всички видове 

транспорт – автомобилен, железопътен, воден и въздушен. През територията на този 

регион преминават коридор № 7 – трансевропейският воден път Рейн – Майн – Дунав от 



Ротердам до Сулина и коридор № 9, който свързва северна, средна и източна Европа с 

Егейско море. Няма изградени и функциониращи участъци от автомагистрали. В района 

относителният дял на първокласните пътища (15,6 %) е почти равен на средния за 

страната. Необходимо е ускорено изграждане на автомагистрали и скоростни пътища, 

особенно по международните направления, които имат основна роля за интегрирането 

на района със съседни страни и райони в България.  

На територията на община Две могили има изградена 66 км. общинска пътна 

мрежа от четвърти клас и 50 км. републиканска пътна мрежа от трети клас, която 

включва пътищата Русе – Иваново – Две могили – Бяла и (Русе – Бяла) – Две могили – 

Широково – Острица – (Кацелово – Опака).  

Община Две могили е разположена в източната част на Дунавската хълмиста 

равнина върху площ от 342,3 кв.км. Заема 12,1%  от територията на Русенска област и 

0,3% от тази на цялата страна. Граничи с общините Попово и Опака – област Търговище. 

Територията й се състои от землищните граници на 12 населени места: селата Баниска, 

Батишница, Бъзовец, Каран Върбовка, Кацелово, Могилино, Острица, Помен, Пепелина, 

Широково и Чилнов. Неин административен център е град Две могили. Той се намира 

на 32 км. на юг от град Русе. Разположен е от двете страни на жп – линията Русе – Горна 

Оряховица, която се явява междинно звено на Европейските железопътни комуникации 

север – юг (Хелзинки – Санкт Петербург – Истанбул – Атина). На границата с община 

Борово минава път Русе – София, който е в регионалната програма за европейско 

развитие и се явява транспортен коридор № 9.  

През 2020 г. транспортната схема на общината се спазва. На територията на 

общината фирмите превозвачи са две. Едната фирма е ЕТ „Евгений Николаев”, със 

седалище в гр. Две могили и изпълнява общинската транспортна схема от квотата на 

община Две могили. Другата фирма е „ИСКРА ГРУП” ООД, със седалище в гр. Русе и 

изпълнява транспортна схема от квотата на община Русе. 

Поради развилата се ситуация от разпространението на Ковид-19,  със Заповед № 

257/19.03.2020г. на кмета на Община Две могили бяха преустановени временно 

изпълнението на маршрутните разписания от общинската транспортна схема, 

изпълнявани от ЕТ „Евгений Николаев“ гр. Две могили, считано от 20.03.2020 г. до 

04.05.2020 г. 

С Решение № 283/29.12.2020 г., Общински съвет – Две могили взе решение за 

освобождаване от заплащане на такса „Автогара” ЕТ „Евгений Николаев” считано от 

01.12.2020 г. за целия период на извънредната епидемиологична обстановка. 

За автоспирките на територията на Община Две могили се изисква да се отделят  

финансови средства за текущ ремонт. Най – наложителен е ремонта на автоспирка с. 

Широково и с. Пепелина. 

През последната година се наблюдава намаляване на пътникопотока в следствие 

от обезлюдяването на населените места, което от своя страна води до проблеми за 

фирмите превозвачи, които се затрудняват с плащането на разходите си, свързани с 

изпълнението на транспортната схема. 

Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 
 

По втора точка от дневния ред докладва Румен Марков. 
Причини, налагащи приемането на Проект на Наредба за изменение и допълнение 

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

общинска собственост в Община Две могили, област Русе: 



Приемането на Проекта на Наредба се налага поради настъпили промени в 

нормативни актове от по-висока степен – Закона за политическите партии, Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и Закона за общинската 

собственост, както и поради настъпилата с времето промяна в пазарните цени за отдаване 

под наем на общински имоти. 

Цели, които се поставят: 

Приемането на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост в Община Две могили, област Русе се налага с цел съобразяване 

разпоредбите на Наредба № 7 с действащите нормативни актове от по-висока степен, 

както и с цел привеждане на цените за отдаване под наем на общински имоти в 

съответствие с действитените пазарни цени. 

Финансови и други средства, необходими за прилагането на наредбата: 

Приемането на Проекта на Наредба няма да е свързано с изразходване на 

допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с допълнителни 

човешки ресурси. 

Очаквани резултати от прилагането, включително финансови: 

Приемането на Проекта на Наредба ще доведе до прилагане разпоредбите на 

нормативните актове от по-висока степен – законите на местно ниво. Освен това с 

актуализирането на цените за отдаване под наем на общински имоти ще се повишат 

приходите в общинския бюджет от наеми. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Проектът не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз, 

което  не налага анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Предлаганият 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, 

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

могили, област Русе е подзаконов нормативен акт и е в съответствие с разпоредбите и 

целите на националното и местното законодателство, в това число с нормативните актове 

от по-висока степен. Предлаганият Проект на Наредба не противоречи на норми от по-

висока йерархия и на европейското законодателство.  

 

 Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 

 

 
 



 По трета точка от дневния ред докладва Румен Марков.   
Действащата към момента Наредба № 18 за условията и реда за установяване на 

жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и продажбата им в 

община Две могили, област Русе е приета с Решение № 748 по Протокол № 

52/20.08.2010 г. на Общински съвет – Две могили. От тогава до настоящия момент са 

правени две изменения и допълнения на нейното съдържание – съответно през 2016 г. и 

2019 г. До момента цената за отдаването под наем на общински жилища на територията 

на община Две могили беше уредена в Наредба № 7 за реда за придобиване, управление 

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

Русе. Систематичното място на разпоредбата, уреждаща цената за отдаване под наем на 

общински жилища обаче е в Наредба № 18, която урежда реда и начина за настаняване 

в общински жилища, а не в Наредба № 7, която урежда придобиването управлението и 

разпореждането с общинско имущество. Именно поради тази причина се налага 

предложеното допълнение с Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ 18 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем 

в общински жилища и продажбата им в община Две могили, област Русе. 

Предложеният Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 

за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в 

общински жилища и продажбата им в Община Две могили, област Русе е публикуван 

на официалната интернет страница на Община Две могили на 22.12.2020 г., съгласно 

изискването на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове. В законоустановения 30-

дневен срок от публикуването няма постъпили предложения по представения Проект 

на Наредба. 

 

Причини, налагащи приемането на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 18 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване 

под наем в общински жилища и продажбата им в Община Две могили, област Русе: 

Приемането на Проекта на Наредба се налага поради настъпили промени през 

последните няколко години в цените за отдаване под наем на общински жилища. Освен 

това на територията на община Две могили има недостиг на местни медицински 

специалисти, като намаляването цените на общинските жилища би допринесло за 

привличането на такива от други населени места на територията на общината, което от 

своя страна ще допринесе за по-качествено здравеопазване в община Две могили.  

 

Цели, които се поставят: 

Приемането на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 

за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в 

общински жилища и продажбата им в Община Две могили, област Русе се налага с цел 

съобразяване на цените за отдаване под наем на общински жилища с действителното 

положение към момента. 

 

Финансови и други средства, необходими за прилагането на наредбата: 

Приемането на Проекта на Наредба няма да е свързано с изразходване на 

допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с допълнителни 

човешки ресурси. 

 

Очаквани резултати от прилагането, включително финансови: 

 С приемането на Проекта на Наредба ще се постигне уеднаквяване на цените за 

отдаване под наем на общински жилища с действителното положение в страната към 

момента. 



 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Проектът не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз, 

което не налага анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Предлаганият 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за условията и реда за 

установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и 

продажбата им в Община Две могили, област Русе  е подзаконов нормативен акт и е в 

съответствие с разпоредбите и целите на националното и местното законодателство, в 

това число с нормативните актове от по-висока степен. Предлаганият Проект на 

Наредба не противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското 

законодателство.  

 

Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 
 

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

собственост № 3756 от 28.03.2016 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: дворно 

място с площ 705 кв. м., с идентификатор № 20184.1.2584 по Кадастралната карта и 

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

„Родопи“ № 1, Трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, с НТП: „Ниско 

застрояване (до 10 м)“, съставляващо парцел 81 в кв. 44 по плана на гр. Две могили, по 

Акт за частна общинска собственост № 3756/28.03.2016 г. при граници и съседи: север – 

20184.1.2583, изток – 20184.1.2859, юг – 20184.1.2266. 

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

горе от лице, собственик на сградите, построени в имота. 

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 публичнооповестен конкурс”. 

Данъчната оценка на имота съгласно удостоверение за данъчна оценка № 

680400082/27.01.2021 г. е на стойност 2637,40 лв. (две хиляди шестстотин тридесет и 

седем лева и четиридесет стотинки), а пазарната оценка съгласно изготвената Експертна 

оценка от независим лицензиран оценител е 2947,00 лв. (две хиляди деветстотин 

четиридесет и седем лева и нула стотинки). 

Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 
 

По пета точка от дневния ред докладва Мехмед Мехмедов. 
Одобряване на техническото заданиепо чл. 125 от Закона за устройството на 

територията/ЗУТ/ и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план 

– Промяна на предназначението, обединяване на част от ПИ. 

 

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) 
 


