
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  
№ 19 

 

Днес, на 18.06.2021 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 Недко Христов с вх. № 157/14.06.2021 г., 

относно: Информация за дейността на Кмета на Кметство село Батишница за 2020 година. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 155/11.06.2021 г., 

относно: Даване на съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по ВиК на 

инвестиции, финансира от ВиК оператора през 2020 г., като задължителни, поети като 

ангажимент при сключване на Договора от 01.01.2016 г. между Асоциацията по ВиК-Русе 

(чиито член е Община Две могили) и оператора ВиК ООД-Русе. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 158/15.06.2021 г., 

относно: Създаване на Общинска комисия по безопастност на движението по пътищата. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 161/15.06.2021 г., 

относно: Продажба на имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Две могили, 

община Две могили. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 162/15.06.2021 г., 

относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на движими вещи – лек автомобил „Ауди 

А 6“ с рег. № Р 8989 ВР, лек автомобил „Форд Транзит“ с рег. № Р 6178 ВХ и три Самоходни 

шасита „Т-16“ с рег. № Р 02481, Р 02726 и Р 03069. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 164/15.06.2021 г., 

относно: Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за ПУП – 

ПП /Подробен устройствен план – Парцеларен план/ в обхвата на ПИ с идентификатор 

20184.142.370 - /общинска публична собственост/ по КККР на град Две могили, област Русе. 

 7. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 165/15.06.2021 г., 

относно: Одобряване на промяна в структурата и числеността на общинска администрация 

Две могили. 

По първа точка от дневния ред докладва Галя Додева. 
В село Батишница  към настоящия момент живеят 550 души. Бюджетът за 2020 г. е 

78980 лв. 75% е събираемостта на местните данъци и такси. В село Батишница няма 

констатирани нарушения на обществения ред. По програмите за заетост и по чл. 9  нямат 

регистрирани хора. 65 бр. са съдове за битови отпадъци, които са недостатъчни за нуждите на 

селото. Нямат проблеми при извозването на отпадъците, което е два пъти месечно. За голямо 

съжаление няма родени деца през годината, а починалите са 15. Лицата ползващи домашен 

социален патронаж са 3-ма. Много са тревните участъци в селото, поради което недостигат 

работници и средства споделя кмета Недко Христов. 



Информацията е разгледана на заседание на втора комисия, която излезе със становище 

тя да бъде приета във вида, в който ни е предоставена.  

По втора точка от дневния ред докладва Мехмед Мехмедов. 
В деловодството на Община Две могили е постъпило писмо с Наш вх. № 

1132/25.02.2021 г.  от ВиК ООД Русе с приложен опис за извършените инвестиции през 2020 

г., финансирани от ВиК оператора по рехабилитация и реконструкция на съществуващата ВиК 

инфраструктура, съгласно договор от 17.12.2015 г. между Асоциацията по ВиК (АВиК) и 

оператора ВиК. Дълготрайните материални активи, предадени ни с писмо с рег. № К-

733/24.02.2021 г. от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Русе, описани в Приложение № 

4, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 4 от Закона за водите са публична общинска собственост и са 

заведени в баланса на общината. 

Със заповед на Кмета на общината бе назначена междуведомствена комисия с 

представител на ВиК оператора, на Асоциацията по ВиК и общината със задача, 

междуведомствената комисия да извърши проверка на място /където е видимо възможно/ на 

инвестиционните обекти, които съгласно чл. 19, ал. 1, т. 4 от ЗВ са публична общинска 

собственост и са финансирани през 2020 г. от „Водоснабдяване и канализация“ ООД-Русе. 

Комисията направи предложение за приемане на активите и подписване на приемо-

предавателен протокол между общината и оператора по ВиК  във връзка с провеждане на 

процедурата по предаване управлението на обектите на Асоциацията по ВиК-Русе и допълване 

на Приложение № 1 от Договора за изпълнение на дейностите по чл. 198о, ал. 1 от ЗВ. 

Преди подписване на приемо-предавателния протокол, в изпълнение на чл. 21, ал. 1, т. 

8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, Кмета на общината следва 

да предложи на Общинския съвет да вземе решение за приемане и одобрение на конкретните 

инвестиции (публична общинска собственост), след което активите да преминат в управление 

на асоциацията по ВиК и предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 

оператора чрез допълване и актуализиране на Приложение № 1 от Договора за изпълнение 

дейностите по чл. 198о, ал. 1 от ЗВ. 

Становището на Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска 

собственост, местно самоуправление и нормативна уредба” е предложеният ни проект на 

решение да бъде приет. 

По трета точка от дневния ред докладва Ахмед Недрет.   
Съгласно разпоредбата на § 1а, ал. 2 (отм. ДВ брой 23 от 19.03.2021 г.) от 

Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата към Кметовете на Общини 

се създават общински комисии по безопасност на движението. Към Кмета на Община Две 

могили има създадена такава комисия, като поименният и състав се определя с негова заповед. 

С държавен вестник брой 23 от 19.03.2021 г. горепосочената разпоредба е отменена. В същия 

брой на ДВ е обнародвана и промяна в Закона за движение по пътищата, състояща се в 

създаването на нова разпоредба, а именно чл. 167в. В ал. 2 на чл. 167в от Закона за движение 

по пътищата е посочено, че към Кметовете на Общини с население под 30 000 души, каквато 

е община Две могили, се създават общински комисии по безопасност на движението с решение 

на Общинския съвет. Поради тези причини е необходимо вземане на решение от Общиснки 

съвет за създаване на общинска комисия по безопасност на движението към Кмета на Община 

Две могили.   

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание настоящата 

докладна записка и излезе със становище предложеният ни проект на решение в нея да бъде 

приет. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Мехмед Мехмедов. 
Община Две могили е собственик на Поземлен имот с идентификатор 20184.1.1541 по 

КККР на гр. Две могили, с площ 27,501 дка, съгласно скица на ПИ с № 15-580047 от 01.06.2021 

г. и с площ 27,498 дка, съгласно АЧОС № 3504/04.01.2012 г., трайно предназначение на 

територията: „Урбанизирана“, с начин на трайно ползване: „За друг вид производствен, 

складов обект“, с административен адрес: гр. Две могили, ул. „Чавдар войвода“ № 3, частна 

общинска собственост съгласно АЧОС № 3504/04.01.2012 г. 



Посоченият имот не се стопанисва по описаният начин на трайно ползване: „За друг 

вид производствен, складов обект“. Към настоящият момент в по-голямата част на имота има 

трайни насаждения – череши, сливи, орехи и храсти, за които от дълги години не са полагани 

никакви грижи и са в лошо състояние. С цел постъпване на приходи в общината и на основание 

Решение № 101 взето на заседание на Общински съвет Две могили с протокол № 5/28.02.2020 

г. през месец май 2020 г. общинска администрация проведе два публични търга с явно 

наддаване за отдаване под наем на посочения имот за отглеждане на едногодишни полски 

култури, но поради непроявен интерес няма определен наемател и към днешна дата имота е 

свободен. Наличието на амортизирани трайни насаждения, както и ограниченията, 

произтичащи от сервитутните зони на трите броя високоволтови електропровода, които 

преминават през имота го правят неатрактивен за обработване, съответно за наемане. 

В общинска администрация е постъпило Заявление за закупуване на ПИ с 

идентификатор 20184.1.1541 по КККР на гр. Две могили. В заявлението е посочено, че имат 

намерения и готовност в рамките на имота да изградят складови помещения за обслужване на 

града и общината. Посочените намерения на фирмата съответстват на начина на трайно 

ползване на имота и на вижданията за развитие на тази част от града, тъй като съгласно 

предвижданията в Общия устройствен план на Община Две могили (етап предварителен 

проект), въпросният имот е отреден за „Складов терен“.  

Предвид посочените по-горе обстоятелства и с цел постъпване на парични средства, 

които могат да се разходват за належащи нужди, в интерес на Община Две могили е 

посоченият имот да бъде предложен за продан. 

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 публично оповестен конкурс”. 

Съгласно разпоредбата на чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост 

„Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти – общинска собственост, 

се извършват по пазарни оценки, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на 

имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, 

изготвени от независими лицензирани оценители”. 

Данъчната оценка на имота, съгласно удостоверение за данъчна оценка № 

680400553/02.06.2021 г. е 92 593,10 лв. (деветдесет и две хиляди петстотин деветдесет и три 

лева и десет стотинки). За посочения имот има изготвена експертна оценка от независим 

лицензиран оценител. Определената пазарна стойност е в размер на 123849,00 лв. (сто 

двадесет и три хиляди осемстотин четиридесет и девет лева и нула стотинки). 

Имотът е включен като урегулиран поземлен имот, предвиден за отдаване под наем в 

Раздел IV на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на 

Община Две могили през 2021 г. 

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание настоящата 

докладна записка и излезе със становище предложеният ни проект на решение в нея да бъде 

приет. 

По пета точка от дневния ред докладва Ивайло Пенев. 
Община Две могили е собственик на лек автомобил „Ауди А 6“, с рег. № Р 8989 ВР и 

лек автомобил „Форд Транзит“ с рег. № Р 6178 ВХ. Към настоящия момент посочените 

моторни превозни средства (МПС) се използват за нуждите на общинска администрация Две 

могили. Предвид дейностите, развивани от Общинско предприятие „Чистота“ е необходимо 

предоставянето на превозните средства на него безвъзмездно за управление за срок от 5 

години.  

Общината е собственик и на 3 броя Самоходни шасита „Т-16“ с рег. № Р 02481, Р 02726 

и Р 03069, използвани съответно в Кметство с. Каран Върбовка, Кметство с. Могилино и 

Кметство с. Острица. Работниците от тези Кметства, които използват шаситата и бяха на 

длъжност „Тракторист“ в Община Две могили преминаха в щата на новосъздаденото 

Общинско предприятие „Чистота“. Поради тази причина е необходимо и използваните от тях 

превозни средства да бъдат предоставени безвъзмездно за управление на Общинското 



предприятие, като те ще продължат да бъдат използвани за нуждите на съответното населено 

място. 

Съгласно чл. 32 от Наредба №7 за реда на придобиване, управление и разпореждане с 

имоти и вещи – общинска собственост в Две могили, област Русе, движимите вещи – частна 

общинска собственост се предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица и звена 

на общинска бюджетна издръжка. Вещите се предоставят със заповед на кмета на общината, 

след решение на Общински съвет.  

Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание докладната записка 

и излезе със становище предложеният ни проект на решение в нея да бъде приет. 

По шеста точка от дневния ред докладва Ивайло Димитров. 
В Община Две могили е постъпило заявление, подадено от „Евелин Холидей” ЕООД, с 

ЕИК 117683459, със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. „Търговска” № 1 за 

одобряване на задание и за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен 

план. Заявителят е собственик на Поземлен имот с идентификатор 20184.1.2341 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили, одобрена със Заповед № РД-

18-5/19.01.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, въз основа на Постановление за 

възлагане на недвижим имот от 01.07.2020 г., вписано по надлежния ред в Служба по 

вписванията гр. Бяла под № 101, том 7, ДВР № 2161/23.07.2020 г. 

Характеристиката на имота – обхват на разработката е: 

Поземлен имот с идентификатор20184.142.370, гр. Две могили, община Две могили, 

област Русе, местност ПРЪЧКАЛЪКА, вид собственост – общинска публична, начин на 

трайно ползване – ПАСИЩА, МЕРИ, площ 8.931 дка; 

 Към заявлението е приложено задание за изработване на проект за изменение на 

подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/, подписано от Възложителя. 

Приложена е скица с предложение за изменение ПУП - ПП за присъединителна кабелна линия 

СрН от СБС № 5 от ВЕЛ 20 kV  “Язовира” до новоизграден БКТП в ПИ 20184.1.2341 по 

Кадастралната карта и кадастралните регистри  на гр. Две могили, област Русе, ул. „Черно 

море”. 

 Предмет на искането е да се изготви проект за парцеларен план на подземен кабел 20 

kV за захранване на ПИ 20184.1.2341 по Кадастралната карта и кадастралните регистри  на гр. 

Две могили, област Русе. 
Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание докладната записка 

и излезе със становище предложеният ни проект на решение в нея да бъде приет. 

По седма точка от дневния ред докладва Румен Марков. 
Докладната записка е относно одобряване на промяна в структурата и числеността на 

общинска администрация Две могили. Промяната е следната: 
1. ОДОБРЯВА промяна в приетата с Решение № 39 по Протокол № 3 от 20.12.2019 г. 

структура и численост на общинска администрация Две могили и дейностите към нея, считано 

от 01.07.2021 г., както следва: 

1.1. Създава нова т. 1.8а. в Решение № 39 по Протокол № 3 от 20.12.2019 г., както 

следва: 1.8а. Звено за вътрешен одит   2 щ. бр., в т.ч. ръководител. 

1.2. Изменя т. 1. 10. в Решение № 39 по Протокол № 3 от 20.12.2019 г., като намалява 

общата численост на Дирекция „Административноправно и информационно обслужване” от 

13 щ. бр. на 11 щ. бр., в това число директор, закрива длъжността Експерт „Логистика, 

транспорт и стопански дейности“ - 1 щ. бр. по т. 1.10.5 и намалява длъжностите специалист 

„Административно обслужване, деловодство и архив“ – от 2 щ. бр. на 1 щ. бр. по т.1.10.8, както 

и трансформира длъжностите експерт и специалисти ГРАО – 3 щ. бр. в експерти ГРАО – 3 щ. 

бр. по т. 1. 10. 1. 

1.3. Изменя т. 1.11.3. в Решение № 39 по Протокол № 3 от 20.12.2019 г., като променя 

длъжностите експерт и специалист „Социални дейности и здравеопазване“ – 2 щ. бр. в 

Дирекция „Регионално развитие“ в експерти „Социални дейности и здравеопазване“ – 2 щ. бр. 



1.4. Изменя т. 1.13. в Решение № 39 по Протокол № 3 от 20.12.2019 г., както следва: от 

специалисти в кметства – 9 щ. бр. променя в експерти и специалисти в кметства – 9 щ. бр. 

 Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание докладната записка 

и излезе със становище предложеният ни проект на решение в нея да бъде приет. 

 
 
 
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 …………………...... 

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

          (Ивайло П. Иванов                                                                           Председател на комисията: 
        

 

                                                                            _________ (Румен Марков) 
 
 
 
 

Секретар   на   комисията: 
        

 

___________ (Ахмед Недрет) 
 
 
 


