
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  
№ 21 

 

 
Днес, на 20.08.2021 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. Драгомир Дамянов Драганов – Член. 

6. 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. №235/20.08.2021г. 
Безвъзмездно предоставяне на вещи – частна общинска собственост на Областна 

дирекция на МВР гр. Русе 

 

2. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с Вх. №225/18.05.2021 г 
Приемане на отчет, придружен с доклад за изпълнението на бюджета, сметките за 

средства от Европейския съюз, сметки за чужди средства и състоянието на общинския 

дълг на Община Две могили за първото полугодието на 2021 г.  

 
По първа точка от дневния ред докладва Румен Марков. 

Община Две могили е собственик на лек автомобил марка „Опел Астра” с 

регистрационен № Р 6262 ВТ, идентификационен № W0L0AHL3555241972, дизелов 

двигател, номер на двигателя Z17DTH01345056 и лек автомобил марка „Опел Астра” с 

регистрационен № Р 7351 ВТ, идентификационен № W0L0TGF4836070585, дизелов 

двигател, номер на двигателя Y17DT00622918. 

С Договор за безвъзмездно право на управление № 319/15.08.2016 г. са 

предоставени два леки автомобила - „Опел Астра” с рег. № Р 6262 ВТ и „Опел Астра” с 

рег. № Р 7351 ВТ за срок от 5 (пет) години, считано от датата му на подписване на 

ОДМВР – Русе. Към настоящият момент срока на горецитираният договор е изтекъл и е 

необходимо да се вземе ново решение за безвъзмездното предоставяне на леките 

автомобили.  



В деловодството на общината е постъпило писмо с вх. № 3714/19.08.2021 г. от 

Областна Дирекция на МВР – гр. Русе с предложение Общински съвет – Две могили да 

вземе решение за предоставяне безвъзмездно право на управление на леките автомобили 

- „Опел Астра” с рег. № Р 6262 ВТ и „Опел Астра” с рег. № Р 7351 ВТ за срок от 5 (пет) 

години с цел осигуряване от страна на РУ Две могили при ОДМВР – Русе на мобилно 

полицейско присъствие в малките населени места на Община Две могили. 

Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 08:50 часа.   

Подписали протокола: 
 
 
 
 

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

 

 
4. ………………….......   5 …………………...... 

                          (Ивайло Д. Иванов)        (Драгомир Д. Драганов) 
 
 
6. ………………......… 

          (Ивайло П. Иванов                                                                           Председател на комисията: 
        

 

                                                                            _________ (Румен Марков) 
 
 
 
 

Секретар   на   комисията: 
        

 

___________ (Ахмед Недрет) 
 
 


