
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  
№ 13 

 

Днес, на 22.12.2020 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. 

-Одобряване на план-сметка за дейностите по чл. 66, ал. 1 от Закона за  

местните данъци и такси за 2021 г. по населени места на територията 

 на Община Две могили. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов. 

-Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, 

находящ се в с. Батишница. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов. 

-Определяне на имотите – частна общинска собственост, които подлежат на 

задължително застраховане срещу природни бедствия и земетресения за 2021 

4. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов. 

            -Приемане на График за провеждане на редовните заседания на Общински    

съвет – Две могили през 2021 година. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов. 

      -Приемане на График за изготвяне и представяне на програми, планове,   

доклади, отчети и информации на редовните заседания на Общински съвет – Две 

могили през 2021 година. 

            6.  Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов. 

                 -Закупуване на имот с идентификатор 83301.48.5 по КККР на с. Широково, 

общ. Две могили, обл. Русе. 

            7.   Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов. 

                  -Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 5 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на 



физически и юридически лица на територията на община Две могили, 

област Русе. 

                8.   Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов. 

                 - Предоставяне права за разполагане на електронна съобщителна мрежа на 

Държавна агенция „Електронно управление“ и изграждане на 

комуникационна свързаност за общинска администрация. 

                9. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов. 

 - Предоставяне безвъзмездно за управление на Център за обществена 

подкрепа – Две могили на лек автомобил „Киа Рио”, с рег. № Р 9509 КН 

 
                                        

По първа точка от дневния ред докладва Галя Додева. 
 

 В изпълнение на разпоредбите на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ 

внасям за разглеждане и одобряване план-сметка за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ 

за 2021 г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци по населени места и цени 

на услуги за 2021 г. на територията на Община Две могили. 

Съгласно чл. 62 от ЗМДТ такса битови отпадъци се заплаща за извършваните от 

общината услуги по: 

- събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации за 

тяхното третиране;  

- третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; 

- поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените 

места в общината. 

 

На основание чл. 66 от ЗМДТ, в сила от 01.01.2019 г., и чл. 11 от Наредба № 5 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни 

на физически и юридически лица на територията на община Две могили, Общински 

съвет е органът, който определя годишния размер на таксата за битови отпадъци на всяко 

населено място, въз основа на одобрена план – сметка, включваща разходите за 

дейностите по събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации за 

третирането им, разходи за третиране на битови отпадъци и за поддържане на чистотата 

на териториите за обществено ползване. Размерът на таксата се определя за всяка услуга 

поотделно.  

 На основание чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), такса 

битови отпадъци за 2021 г. се определя в съответствие с необходимите разходи за 

осигуряване на услугите по чл. 62 от с.з. Таксата се определя за всяка услуга поотделно, 

респ. таксата за битови отпадъци се състои от три компонента, включващи цената на 

съответните услуги. Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени 

на услуги, предоставяни от община Две могили, предвижда за жилищни и нежилищни 

имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия, базата за определяне на таксата 

е данъчната оценка на имота, а за нежилищните имоти на предприятията – по-високата 

между отчетната стойност на имота и данъчната оценка. 

Начинът на изчисляване на размера на таксата за битови отпадъци в предложения 

проект на план-сметка по чл. 66 от ЗМДТ е съгласно приетата и действаща към момента 

нормативна уредба. Определянето на размера на таксата за битови отпадъци следва да 

бъде извършено, като се вземат предвид нарастването на разходите в план-сметката за 

2021 г. спрямо 2020 г., с оглед обезпечаване на услугите по чл. 62 ЗМДТ. Предлага се 

размерът на таксата за битови отпадъци за 2021 г. да бъде определен при условията на 

чл. 8, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси. Съгласно цитираната разпоредба, 



размерът на таксата може да не възстановява пълните разходи на общината по 

предоставяне на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за 

защита на обществения интерес, като в този случай разликата между разходите и размера 

на таксата е за сметка на други общински приходи. Прилагането на тази норма ще е в 

съответствие с принципа за социална и икономическа поносимост и ще създаде по-

оптимални условия за събираемост на таксата. 

При изготвяне план-сметката за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, 

обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване 

за 2021 г. сме взели предвид следното: 

- анализ на направените разходи в предходни години; 

- проектите на бюджет за 2021 г. на второстепенните разпоредители с бюджетни 

кредити; 

- транспортиране на битовите отпадъци до депото в град Бяла и последиците от 

това; 

- липсата на програми за временна заетост или предлагане на такива за малко 

бройки и за кратко време; 

- увеличаване на разходите за почистване на нерегламентирано изхвърляне на 

отпадъци; 

- погасяването на два безлихвени заеми за реализиране на проект „Регионално 

сдружение за управление на отпадъците /РСУО/ – регион Борово – площадка за 

сепарираща и компостираща инсталации» от ПУДООС. 

- предстоящото одобрение на безлиховен заем от ПУДООС за закупуване на 

сметосъбиращ автомобил и съдове за отпадъци. 

 

През 2021 г. Община Две могили предвижда създаването на Общинско 

предприятие „Чистота“ на основание чл. 52 от Закона за общинската собственост. 

Предприятието ще обхване дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, отчитане на 

превозените битови отпадъци, превеждане на отчисленията по ЗУО и на разходите за 

издръжка на регионално депо и поддържане на чистотата на териториите за обществено 

ползване в гр. Две могили и   селата Широково, Пепелина, Острица, Могилино и Каран 

Върбовка      . Със създаването на предприятието се цели засилване на  контрола върху 

качеството на предоставените услуги на населението и повишаване на ефективността на 

използване на публичния финансов ресурс.  

Разходите за дейност „Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до 

инсталации и съоръжения за третирането им” са планирани като дейност, изпълнявана 

от общинското предприятие. Предвидени са средства за работни заплати и осигуровки 

на шофьори на сметосъбирачни машини и на общи работници на същите, като сме имали 

предвид новия размер на минималната работна заплата, размера на възнаграждението за 

придобит трудов стаж и професионален опит и размера на осигурителните вноски за 8 

човека персонал – шофьори и сметосъбирачи. Планирани са средства за работно облекло, 

материали, горива, външни услуги, текущи ремонти, данъци и застраховка „Гражданска 

отговорност” на сметосъбирачните машини. Ще се използват сметосъбирачната машина 

на Общината МАН, получената за ползване от РСУО сметосъбирачна машина Скания и 

новозакупения Мерцедес контейнеровоз. Използваните съдове за отпадъци ще са – 650 

контейнери, 1900 кофи, 340 контейнери за разделно събиране,  19 контейнери за зелена 

маса. С въвеждането на контейнерите за зелена маса в град Две могили се цели 

намаляване на размера на отчисленията по ЗУО. 

В Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда 

(ПУДООС) към МОСВ е внесено искане за отпускане на дългосрочен безлихвен заем за 

проект „Подобряване на системата за управление на отпадъците и околната среда в 



населените места на община Две могили, чрез закупуване на един брой сметосъбиращ 

автомобил и съдове за събиране на битови отпадъци“ в размер до 600000 лв. за срок от 5 

години. Предвиждаме през 2021 г. да погасим 60000 лв. по този заем. 

 

          Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 
 

По втора точка от дневния ред докладва Мехмед Мехмедов.  
Община Две могили е собственик на следният имот - публична общинска 

собственост по Акт за публична общинска собственост № 4036/15.03.2019 г., находящ 

се в с. Батишница, общ. Две могили, обл. Русе, а именно: „Дворно място“ с площ от 

1800 кв. м., съставляващо УПИ VIII-237 в кв. 21 по регулационния план на с. 

Батишница, общ. Две могили, обл. Русе, заедно с построената в него двуетажна 

масивна сграда върху площ от 150 кв. м. (новата сграда на Кметството в село 

Батишница). 

Понастоящем в гореопосочената сграда се помещават Кметството в с. 

Батишница, здравния и полицейски кабинет.  

В Деловодството на Община Две могили е постъпило писмо с вх. № 

4938#2/26.11.2020 г. от Областна пощенска станция – Русе, с което те изявяват желание 

„Български пощи“ АД да наеме за пощенска станция помещение с площ от 12 кв. м., 

намиращо се в двуетажна масивна сграда с площ от 150 кв. м. по АПОС № 

4036/15.03.2019 г. (сградата на новото Кметство в с. Батишница) след провеждането на 

търг. Към настоящия момент горепосоченото помещение е свободно и може да бъде 

отдадено под наем след Решение на Общински съвет, като по този начин Кметството, 

Пощата, здравния кабинет и полицейския кабинет в селото ще бъдат разположени в 

една и съща сграда, което ще улесни местните жители при получаването на различни 

видове услуги. 

РЕШЕНИЕ: 

1. Дава съгласие да бъде включено в Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост на Община Две могили за 2020 г. 

помещение с площ от 12 кв. м., намиращо се в двуетажна масивна сграда с площ от 150 

кв. м. по АПОС № 4036/15.03.2019 г. (сградата на новото Кметство в с. Батишница), 

попадаща в „Дворно място“ с площ от 1800 кв. м., съставляващо УПИ VIII – 237 в кв. 

21 по регулационния план на с. Батишница. 

2. Дава съгласие да бъде отдадено под наем за срок от 10 (десет) години за 

предоставяне на услуги на населението помещение с площ от 12 кв. м., намиращо се в 

двуетажна масивна сграда с площ от 150 кв. м. по АПОС № 4036/15.03.2019 г. (сградата 

на новото Кметство в с. Батишница), попадаща в „Дворно място“ с площ от 1800 кв. м., 

съставляващо УПИ VIII – 237 в кв. 21 по регулационния план на с. Батишница. 

3. Отдаването под наем да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 

наддаване по реда на глава седма от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 

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

Русе. 

4. Определя начална месечна наемна цена при провеждането на търга да бъде 

18,00 лв. (осемнадесет лева и нула стотинки) без ДДС или 21,60 лв. (двадесет и един 

лева и шестдесет стотинки) с ДДС съгласно т. 1 от Приложение № 1 – Тарифа за 

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

наем на общински нежилищни имоти към Наредба № 7 за реда за придобиване, 

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

могили, област Русе. 

Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 



 

 По трета точка от дневния ред докладва Ахмед Недрет.   
Съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за общинската собственост, общините 

задължително застраховат всички застроени имоти – публична общинска собственост, а 

съгласно чл. 9, ал. 2, Общински съвет определя имотите – частна общинска собственост, 

които подлежат на задължително застраховане. Застрахователната премия, която е 

изплатена за застраховка на сградите публична и частна общинска собственост през 2020 

г. е, както следва:  

- Сгради публична общинска собственост  – 2127,48 лв. с ДДС; 

- Сгради частна общинска собственост  – 1832,42 лв. с ДДС. 

Срокът на настоящата застраховка по застрахователна полица изтича на 

14.01.2021 г., което налага вземане на ново решение за определяне на имотите – частна 

общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане за 2021 г. 

В проекта на списък на имотите – частна общинска собственост, които да бъдат 

застраховани през 2021 г. задължително са включени такива, които по начин на ползване 

задоволяват обществени потребности и имат публичен характер: читалища и сгради на 

звена на общинска бюджетна издръжка. В списъка не са включени имотите, които са 

предоставени от общината за ползване на други организации. Предлагам обектите да се 

застраховат по балансовата стойност, но само за сградите. 

 

Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 
 

По четвърта точка от дневния ред докладва Ивайло Димитров. 
Съгласно чл. 54, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, предлагам График за провеждане на редовните заседания на Общински 

съвет – Две могили през 2021 година.  

Предложеният график е съобразен с обявените през 2021 година почивни дни.  

Предвиждам и резервни дати, с оглед обстоятелството, че в началото на месеца 

Общинската администрация може да няма подготвени материали за разглеждане.  

РЕШЕНИЕ: 
 

1. Приема График за провеждане на редовните заседания на Общински съвет – 

Две могили през 2021 година, както следва: 

 

№ Дата на 
редовното 
заседание 

Краен срок за 
представяне  

на Докладните 
включително 

Резервна дата за 
заседание 

Краен срок за 
представяне на 
Докладните за 

резервната дата 
1. 22.01.2021 г. 18.01.2021 г. 29.01.2021 г. 20.01.2021 г. 

2. 19.02.2021 г. 15.02.2021 г. 26.02.2021 г. 17.02.2021 г. 

3. 19.03.2021 г. 15.03.2021 г. 26.03.2021 г. 16.03.2021 г. 

4. 23.04.2021 г. 19.04.2021 г. 29.04.2021 г. 19.04.2021 г. 

5. 21.05.2021 г. 17.05.2021 г. 28.05.2021 г. 17.05.2021 г. 

6. 18.06.2021 г. 14.06.2021 г. 25.06.2021 г. 15.06.2021 г. 

7. 23.07.2021 г. 19.07.2021 г. 30.07.2021 г. 19.07.2021 г. 

8. 20.08.2021 г. 16.08.2021 г. 27.08.2021 г. 17.08.2021 г. 



9. 17.09.2021 г. 13.09.2021 г. 24.09.2021 г. 14.09.2021 г. 

10. 22.10.2021 г. 18.10.2021 г. 29.10.2021 г. 18.10.2021 г. 

11. 19.11.2021 г. 15.11.2021 г. 26.11.2021 г. 16.11.2021 г. 

12. 17.12.2021 г. 13.12.2021 г. 29.12.2021 г. 14.12.2021 г. 

 

2. Промяна на датите за редовните заседания на Общинския съвет, може да се 

прави от Председателят на Общинския съвет, ако са налице важни обстоятелства – лоши 

метеорологични условия, обявени с ПМС работни дни за почивни и други, които не се 

определят изрично. 

3. Редовно заседание на Общинския съвет може да не се провежда през месеца 

ако липсват материали за разглеждане или тези, които са предоставени, не са ограничени 

със срок за вземане на съответното решение. 

 
Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 
 

По пета точка от дневния ред докладва Ивайло Димитров. 
Във връзка с предложения График за провеждане на редовните заседания на Общински 

съвет – Две могили през 2021 година, предлагам да бъде приет и График за изготвяне и 

представяне на програми, планове, доклади, отчети и информации на редовните 

заседания на Общински съвет – Две могили през 2021 година. 

 
Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 

 

По шеста точка от дневния ред докладва Ивайло Пенев.  
Община Две могили е възложител по Проект „Изграждане на съоръжения, укрепване и 

облицовка на коритото на дере, минаващо през село Широково, община Две могили“. 

Трасето на дерето преминава през поземлен имот с идентоификатор 83301.48.5 по 

КККР на с. Широково, местност „Под село“, вид територия „Земеделска“, категория IV, 

НТП „Ливада“, с площ  от 3300 кв. м, стар номер 048005, който е частна собственост. 

За реализиране на проекта е необходимо в гореописания имот да бъдат извършени 

изкопни и стоителни дейности за укрепване и облицовка коритото на дерето, което 

Общината може да осъществи само в собствени имоти. Осъществяването на проекта е 

от ключово значение за жителите на село Широково, тъй като ще бъдат избегнати 

бъдещи наводнения на имотите в близост до канала.  

Във връзка с горното, на 09.12.2020 г. в сградата на общинска администрация – 

Две могили беше проведена среща между представители на Общината и собствениците 

на имота. По време на срещата между страните беше постигнато съгласие за покупко-

продажба на гореописания имот за сумата от 1800,00 лева (хиляда и осемстотин лева) 

за цялата площ на имота от 3,300 дка. Данъчната оценка на имота е в размер на 318,80 

лева (триста и осемнадесет лева и осемдесет стотинки), съгласно Удостоверение за 

данъчна оценка с изх. № 680401083/09.12.2020 год. Постигнатото на срещата съгласие 

беше оформено в предварително споразумение. Въпреки това, органът, който определя 

крайната цена за покупката на имота е Общински съвет – Две могили. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Дава съгласие да бъде закупен следният имот – частна собственост, а именно:  

поземлен имот с идентоификатор 83301.48.5 по КККР на с. Широково, общ. Две 

могили, обл. Русе, местност „Под село“, вид територия „Земеделска“, категория IV, 

НТП „Ливада“, с площ  от 3300 кв. м, стар номер 048005 за сумата от 1800,00 лева 

(хиляда и осемстотин лева).  



2. Дава съгласие след влизане в сила на настоящото Решение да бъде сключен 

договор за покупко-продажба между собствениците на гореописания имот и Кмета на 

Община Две могили. 

 
Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 

 

По седма точка от дневния ред докладва Румен Марков.  

Определянето и администрирането на местните такси и в частност на таксата за 

битови отпадъци е предоставено на общинския съвет, съгласно разпоредбите на чл. 9 и 

чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), който приема наредба за 

определянето и админстрирането на местните такси и цени на услуги. Таксата за битови 

отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общински 

съвет, въз основа на одобрена план - сметка за разходите за всяка дейност, включваща 

разходите посочени в чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от ЗМДТ. 

Като подзаконов нормативен акт, наредбата на общински съвет за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги е приета от Общински съвет въз 

основа на законовата делегация по чл. 9 от ЗМДТ и съобразно разпоредбите на чл. 76, ал. 

3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) с Решение № 271/21.11.2008 г. на 

Общински съвет Две могили с последващи многобройни изменения и допълнения. 

Последното изменение на наредбата е от 2020 г. 

В съответствие с разпоредбата на чл. 26 от Закона за нормативните актове (ЗНА), 

проектът на Наредбата за изменение на Наредба № 5 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и 

юридически лица на територията на Община Две могили, област Русе е публикуван на 

официалната интернет страница на общината на 10.11.2020 г. Срокът за предложения и 

становища по проекта е изтекъл на 11.12.2020 г. В нормативно предвидения срок не са 

постъпили предложения и становища, което е представено в справката за постъпилите 

предложения по чл. 26, ал. 5 от ЗНА (Приложение №3). 

Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение на Наредба № 5 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни 

на физически и юридически лица на територията на Община Две могили, област 

Русе: Съгласно чл. 66 и чл. 67 от Закона за местните данъци и такси и чл. 11 от Наредба 

№ 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, 

предоставяни на физически и юридически лица на територията на община Две могили, 

Общински съвет е органът, който определя годишния размер на таксата за битови 

отпадъци на всяко населено място, въз основа на одобрена план – сметка, включваща 

разходите за дейностите по събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до 

инсталации за третирането им, разходи за третиране на битови отпадъци и за поддържане 

на чистотата на териториите за обществено ползване. Размерът на таксата се определя за 

всяка услуга поотделно за календарна година. Размерът на таксата за битови отпадъци за 

всяко задължено лице е сумата от размера на таксата за всяка услуга по чл. 62 ЗМДТ, 

която се определя, като разходите за сметка на таксата за битови отпадъци за текущата 

година от план-сметката, се разпределят, като се приложи съответният начин за 

изчисление в зависимост от приетите от общинския съвет основи за услугите по чл. 62 

от ЗМДТ. 

При действащата на територията на Община Две могили система за събиране на 

отпадъци, точното отчитане на генерирания обем отпадък от всяко домакинство или лице 

е възможно, само когато домакинството или лицето е единствен ползвател на 

съответните съдове за отпадъци. Този метод би могъл да се приложи за не повече от 9% 



от населението на общината. Сметосъбирането за останалите 91 % може да бъде 

организирано само чрез съдове за групово ползване. В някои точки на територията на 

населените места са разположени определен брой съдове, които се ползват от 

съответната група домакинства в района. Често срещана практика е съдовете в определен 

квартал или улица да се ползват и от домакинства от съседен район, преминаващи от там. 

При групово ползване на съдовете за отпадъци, много често освен домакинства, 

ползватели са и офиси, магазини и др. При тази система на сметосъбиране видът и броят 

на ползвателите на определен съд е непостоянен и варира в много широки граници. От 

горното е видно, че при действащата система на сметосъбиране не е възможно 

отчитането на количеството отпадъци генерирано от всяко отделно домакинство или 

лице. В тази връзка съответно е невъзможно и определянето на таксата според 

генерираното количество отпадък. Предвид изложеното се явява невъзможно таксата 

битови отпадъци за жилищните имоти да се определя според количеството им. Следва 

да се приложи алтернативно предвидената възможност в чл. 67, ал. 5 от ЗМДТ и да се 

запази досега използваната основа за определяне размера на ТБО, а именно в определени 

промили върху данъчната оценка на имота. За услугата по поддържане на чистотата на 

териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в 

общината е предвидена възможност да се определя в левове на брой ползватели на 

услугата в имота или разгъната застроена и/или незастроена площ, респ. пропорционално 

върху основа, определена от общинския съвет. Съгласно чл. 66, ал. 1, т. 3 ЗМДТ 

дейностите по предоставяне на тази услуга включват поддържане на чистотата на 

уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места 

и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване. Като се 

вземе предвид, че общината се посещава и от граждани, които не живеят на територията 

ѝ, но се явяват ползватели на услугата, практически е невъзможно, а и противоречиво на 

духа и смисъла на закона определянето на тази такса да става в левове на ползвател на 

недвижим имот. Изложеното до тук относно промяна на основата за определяне на 

таксата, важи и за този компонент от нея, поради която е целесъобразно да се запази 

досега използвания начин в промил върху данъчната оценка за жилищни имоти на 

граждани и предприятия. С аналогични мотиви през 2017 г. Общински съвет Две могили 

е запазил размера и основата, върху която се определя ТБО, приемайки последната 

редакция на чл. 13, ал. 2 от Наредба № 5. 

Общински съвет Две могили е определил размера на такса битови отпадъци в чл. 

13, ал. 2 от Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията на община 

Две могили последно изменян през 2017 г.), като по същество той не е променян от 2009 

г. В рамките на този дълъг период от време (повече от десетилетие) са настъпили 

значителни промени както в нормативната уредба, така и в редица фактори, оказващи 

влияние върху формирането на размера на таксата. За сравнение следва да се посочи, че 

план-сметката за ТБО за 2009 г. е в размер на 312 346 лв. при минимална работна заплата 

в размер на 240 лв., без да са били дължими отчисления по Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО) и с функциониращо депо за твърди битови отпадъци на територията 

на Община Две могили. 

 

Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 
 

 
 
 



По осма точка от дневния ред докладва Галя Додева. 
По силата на Договор № 18/07/2/0/00109/ № 107 от 09.03.2018 г. между Държавен фонд 

„Земеделие“ гр. София и Община Две могили е предоставена безвъзмездна финансова 

помощ (БФП) по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020 г. за изпълнението на одобрен проект № 18/07/2/0/00109, 

а именно РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЧАСТЪЦИ ОТ ОБЩИНСКИ 

ПЪТИЩА: RSE 1082, TGV 1137, RSE 2004, В ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ. В изпълнение 

на договора, е извършена рехабилитация и реконструкция на участъка от общински път 

RSE 2004, като в съответствие с одобрения проект, са изградени и положени защитни 

тръби за широколентов интернет. Видно от раздел „Телекомуникации“ от техническия 

паспорт на строежа, съгласно изискванията на финансиращия орган, е изградено трасе за 

бъдещо изтегляне на оптичен кабел за високоскоростен интернет. По цялата дължина на 

изпълнените участъци свободно в изкоп са разположени 2 бр. тръби HDPE Ф40. Тръбите 

са положени в тротоара и в банкета отляво или дясно на пътя по посока на растящия 

километър. При всички пресичания на улици, HDPE тръбите са изтеглени в защитни 

стоманени тръби Ф108. По трасето са изградени шахти, които предпазват муфите и 

кабелните резерви за тях от механично увреждане, влага и т.н. Кабелните шахти са със 

стандартен размер за единична кабелна шахта.  

В деловодството на Община Две могили постъпи писмо вх. № 5359 от 26.10.2020 

г. от Областния управител на Област Русе, с което ни уведомява, че в Държавен вестник 

(ДВ) бр. 91 от 23.10.2020 г. е обнародвано обявление за одобрен работен инвестиционен 

проект и издадено Разрешение за строеж № 7 от 16.09.2020 г. за обект: „Проектиране и 

изграждане на комуникационна свързаност посредством Единна електронна 

съобщителна мрежа (ЕЕСМ) за общински администрации“, подобект „Проектиране и 

изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общински 

администрации на територията на Северна България, община Две могили“. След 

запознаване с инвестиционния проект, главния архитект и експертите от отдел УТС в 

общинска администрация Две могили установиха, че е предвидено изграждане на нова 

тръбна мрежа в рехабилитирания участък от общински път RSE 2004 от страна на 

възложителя Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Това наложи 

обжалване на издаденото разрешение за строеж пред Административен съд – Русе. 

Впоследствие ДАЕУ ни уведоми, че при предоставяне на права от страна на общината 

се ангажира в рамките на строителството, вместо изкопни работи, да се ползва 

съществуващата канална мрежа на общината.  

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Дава съгласие да бъде сключен безвъзмезден договор за срок от 10 години с Държавна 

агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) за разполагане на Единна електронна 

съобщителна мрежа (ЕЕСМ) за изграждане на комуникационна свързаност за общински 

администрации на територията на Северна България, община Две могили в изградената 

физическа инфраструктура по рехабилитирания и реконструиран участък от общински 

път RSE 2004 – от км 0+000, започващ от кръстовище с път III-501- Иваново- Борово до 

км 0+937 – в населеното място, а от км 0+937 до края - в открит път до границата между 

Община Две могили и Община Борово. 

 



Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 
 

По девета точка от дневния ред докладва Ахмед Недрет. 
С решение № 253, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол 

№14/27.11.2020 г., Общински съвет промени бюджета на Община Две могили, като прие 

актуализиран план за капиталови разходи и предвиди сумата от 23 000 лева за закупуване 

на лек автомобил за нуждите на Център за обществена подкрепа – гр. Две могили. 

След проведена обществена поръчка е сключен договор № 159 от 22.12.2020 г. за 

доставка на лек автомобил „Киа рио” за нуждите на Център за обществена подкрепа, 

който бе платен от бюджета на социалната услуга. 

Съгласно разпоредбата на чл. 32 от Наредба №7 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост в Община 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.  

РЕШЕНИЕ: 

1. Предоставя на Център за обществена подкрепа – гр. Две могили, ул. „Христо 

Ботев” №19, ЕИК 0005305290186 безвъзмездно за управление лек автомобил „Киа рио”, 

с рег. № Р 9509 КН за срок от 10 години. 

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да сключи договор за предоставяне за 

безвъзмездно управление на описаният автомобил. 

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) 


