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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  
№ 3 

 

Днес, на 21.02.2020 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 с вх. № 34/30.01.2020г. 

относно: Приемане Отчет на Програмата за управление на Община Две могили за мандат 
2015 - 2019 година. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 39/07.02.2020г.,          
относно: Приемане Програма за управление на Община Две могили за мандат 2019-2023г. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 40/07.02.2020г.,  
относно: Информация за спазване на транспортната схема в Община Две могили през 
2019г. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 44/12.02.2020г.,  
относно:Продажба на поземлен имот с идентификатор № 20184.1.2896 по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на гр. Две могили по Акт за частна общинска собственост 
№ 4064/14.01.2020 г. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 49/13.02.2020г.,  
 относно: Продажба на дворно място в УПИ V – 18, 19 в кв. 13 по регулационния план на 
с. Баниска, община Две могили по Акт за частна общинска собственост № 3595/03.07.2012 
г. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 73/17.02.2020г.,  
относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2020 г. 
            7. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 74/17.02.2020г., 
относно: Продажба на движима вещ – общинска собственост. 
             8. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 77/18.02.2020г., 
относно: Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост находящи се в 
землището на гр. Две могили. 

9. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 78/18.02.2020г., 
относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост находящ се в 
землището на с. Бъзовец. 
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10. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 79/19.02.2020г., 

относно: Преместване административният адрес  на кметство село Баниска от сградата в 
парцел ПИ 499 в кв.43, в сградата в парцел ПИ 520 в кв. 56 по плана на село Баниска. 

По първа точка от дневния ред докладва Румен Марков: В изпълнение на чл. 
44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация кметът на 
общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в 
тримесечен срок от полагането на клетва. Програмата съдържа основните цели, 
приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Програмата за 
управление на Община Две могили за мандат 2015-2019 г. бе приета от Общински съвет с 
Решение № 115 по Протокол № 7 от 19.02.2016 г. В срок до 31 януари кметът представя 
пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата. 
 Представям на Вашето внимание Отчет на Програмата за управление за мандат 
2015-2019 г., който е съставен в съответствие с изпълнението на Националната програма 
за развитие: България 2020, Националните оперативни програми, Регионалния план за 
развитие на Северния централен район за периода 2014-2020 г., Областната стратегия за 
развитие на област Русе 2014 - 2020 г. и Общинския план за регионално развитие в 
Община Две могили за периода 2014 – 2020 г. и изпълненото в мандат 2015 – 2019 г. 

 Отчетът на програмата за управление мандат 2015-2019 г. отразява изпълнените 
цели и приоритети за развитие на Общината в съответствие с предизборните ми 
ангажименти. Той пресъздава изпълненото в съответствие с Общинския план за 
регионално развитие и Актуализирания план за регионално развитие, като конкретизира 
по години дейностите, които са извършени. 

Разисквания по първа точка: 
Драгомир Дамянов: Хубаво е да се направи едно резюме на кратко понеже 

програмата е описана на 40 страници, за да стане ясно и на самите граждани какво точно е 
свършено и кое не е, иначе е написано подробно личи си че, е положено много труд. 

По втора точка от дневния ред докладва Галя Додева: Настоящата програма се 
представя от Кмета на община Две могили пред Общински съвет в изпълнение на чл. 44, 
т. 19, ал. 5 от ЗМСМА и на Годишната програма на Общински съвет – Две могили. Тя 
очертава целите, приоритетите, дейностите, сроковете и очакваните резултати във всички 
общински отговорности за постигане на устойчиво развитие на община Две могили. 

Програмата се явява връзка между Общински план за развитие  2014 - 2020 г., 
Общински план за развитие 2021 – 2027 г. (предстои да бъде разработен), план на текущия 
програмен период, определен от ЕС, 2014 – 2020 г. и план на предстоящия програмен 
период 2021 – 2027 г. В нея намират отражение основните приоритети, определени и от 
предходния мандат 2015 – 2019 г. 

В своята работа през настоящия мандат ще се ръководим от 12-те принципа за 
добро и демократично управление, признати от Съвета на Европа: 

Честно провеждане, представителност и обществено участие по време на избори – 
осигуряване на реални възможности за всички граждани да упражняват правото си на глас 
по въпроси от обществен интерес; 

 Отзивчивост - адекватни решения за посрещане на нуждите и законно 
обоснованите очаквания на гражданите от страна на местната власт; 

 Ефикасност и ефективност – гарантиране постигане на целите чрез 
оптимално използване на наличните ресурси; 

 Откритост и прозрачност – осигуряване на обществен достъп до 
информация и улесняване разбирането за това, как се решават обществено 
значимите въпроси; 

 Върховенство на закона – гарантиране на честност, безпристрастност и 
предсказуемост; 

 Етично поведение – местните представители на населението и назначаемите 
служители от общинска администрация поставят обществения интерес над 
личните интереси; 
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 Компетентност и капацитет – гарантира, че местните представители на 

населението, както и назначаемите служители са в състояние да изпълняват 
своите задължения; 

 Иновации и отвореност за промени - гарантира, че се извлича практическа 
полза от въвеждането на нови решения и добри практики; 

 Устойчивост и дългосрочна ориентация - да се вземат под внимание 
интересите на бъдещите поколения; 

 Стабилно финансово управление - гарантиране целенасочено и продуктивно 
използване на обществените фондове; 

 Човешки права, културно разнообразие и социално единство - да се 
гарантира, че са защитени всички граждани и е зачетено човешкото им 
достойнство, както и това, че никой от тях не е дискриминиран или 
изключен от обществения живот; 

 Отчетност - да се гарантира, че избираемите представители на властта и 
назначаемите общински служители поемат и носят отговорност за своите 
действия. 

 Целите на политиката на местната власт за настоящия мандат са 
продиктувани от стремежа ни община Две могили да бъде привлекателно 
място за живеене чрез:  

 Създаване на условия за увеличаване конкурентноспособността на община 
Две могили. 

 Повишаване потенциала на човешките ресурси и равнището на заетост. 
 Повишаване качеството на жизнената среда и намаляване на 

вътрешнообщинските различия между града и селата на общината. 
 Засилване на местното самоуправление и развитие на гражданско общество. 

Разисквания по втора точка: 
Мехмед Мехмедов: смятам ,че добре е направена програмата. 
Драгомир Дамянов: Което се говореше по време на изборите като обещания тук 

не са включени в програмата. Иначе програмата е направена добре. 
Преди се говореше за газификация да се включат болницата, училищата, детските 

градини, главната улица бул. България. Газифицирането ще е добре за бизнеса и 
населението вярно, че не са лесни нещата но от някаде трябва да се започне.  

Всичко е приоритет в програмата няма акценти, 3-4 неща трябва къде ще се заложи 
в този мандат. Трябва да има анализ на програмата кратко описано, аз държа това което е 
обещал кмета да бъде включено програмата. Най важното нещо за общината не го виждам 
включено в програмата. Каквото има да кажа като идей, аз какво виждам ще го кажа на 
сесията. 

По трета точка от дневния ред докладва Мехмед Мехмедов:  През 2019 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. 

 

Автобусните линии от утвърдената общинска транспортна схема на община 

Две могили, изпълнявани от ЕТ „Евгений Николаев” са: 

 Две могили- Русе - два курса дневно 

 Две могили- Батин – два курса дневно 

 Две могили- Чилнов – един курса дневно 

 Две могили-Помен – два курса дневно 

 

 Автобусна линия Две могили - Русе, два курса дневно : 

І-ви курс: Час на тръгване от автогара Две могили    - 8.00 ч 
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                  Час на пристигане в автогара Юг Русе   - 8.40 ч. 
 
                  Час на тръгване от автогара Юг Русе   - 11.00 ч. 

                                    Час на пристигане в автогара Две могили  - 11.40 ч. 
 

 ІІ-ри курс: Час на тръгване от автогара Две могили    - 14.20 ч. 
  Час на пристигане в автогара Юг Русе                - 15.00 ч. 
 
 Час на тръгване от автогара Юг Русе   - 16.00 ч. 
 Час на пристигане в автогара Две могили  - 16.40 ч. 

           Разисквания по трета точка: 
           Галя Додева: Много често се случва автобусът на ИСКРА ГРУП да не влизат в          
с. Чилнов.         
          Драгомир Дамянов: Липса на касов бон, което не издават. Трябва да се засили 
контрола, трябва да се сигнализира ДАИ за да направят проверка. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Мехмед Мехмедов: Община Две 
могили е собственик на поземлен имот по Акт за частна общинска собственост № 4064 от 
14.01.2020 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: празно дворно място с площ 428 
кв. м., с идентификатор № 20184.1.2896 по Кадастралната карта и кадастралните регистри 
на гр. Две могили, Община Две могили, област Русе, ул. „Русалка” № 34 при граници и 
съседи: север – 20184.47.133, изток – 20184.1.2897, юг – 20184.1.2836. 
 В деловодството на Община Две могили е постъпило Заявление с вх. № 
5048/23.10.2019 г. от Ариф Асанов Алиев, с адрес гр. Две могили, ул. „Русалка” № 24, с 
което лицето изявява желанието си да закупи имот частна общинска собственост с 
идентификатор № 20184.1.2896 по КККР на гр. Две могили, който се намира в близост до 
основното жилище на лицето. 

Имота е включени в Раздел IV на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост на Община Две могили през 2020 година. 

РЕШЕНИЕ: 
          1. Дава съгласие да бъде продаден имот частна общинска собственост след 
провеждане на публичен търг с явно наддаване, а именно: празно дворно място с площ 
428 кв. м., с идентификатор № 20184.1.2896 по Кадастралната карта и кадастралните 
регистри на гр. Две могили, Община Две могили, област Русе, ул. „Русалка” № 34 при 
граници и съседи: север – 20184.47.133, изток – 20184.1.2897, юг – 20184.1.2836. 

2. При данъчна оценка на имота, в размер на 1527,50 лв. (хиляда петстотин 
двадесет и седем лева и петдесет стотинки) и пазарна оценка в размер на 1810,00 лв. 
(хиляда осемстотин и десет.лева и нула стотинки), съгласно доклада на лицензиран 
оценител от 22.01.2020 г., определя начална продажна цена в размер на 2000,00 лв. (две 
хиляди лева и нула стотинки) без ДДС или 2400,00 лв. (две хиляди и четиристотин лева и 
нула стотинки) с ДДС. 

2.1. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 
3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 

за: 
3.1. Изпълнение на решението по т. 1; 
3.2. Сключване на договор за покупко – продажба и вписването му в Публичния 

регистър на Община Две могили за разпоредителните сделки с имоти – частна общинска 
собственост. 

3.3. В тридневен срок от сключването на договора за покупко – продажба да се 
представи копие от същия в Общински съвет, съгласно чл. 44, ал. 1, т. 18 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация. 
                 Разисквания по четвърта точка нямаше. 

По пета точка от дневния ред докладва Мехмед Мехмедов: Община Две могили 
е собственик на празно дворно място по Акт за частна общинска собственост № 3595 от 
03.07.2012 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: дворно място с площ 810 кв. м., 
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представляващо УПИ V – 18, 19 в кв. 13 по регулационния план на с. Баниска, Община 
Две могили, област Русе. 
 В деловодството на Община Две могили е постъпило Заявление с вх. № 
4956/16.10.2019 г. от Съби Ангелов Яшков, с адрес с. Баниска, ул. „Мусала” № 26, с което 
лицето изявява желание да закупи имот частна общинска собственост, представляващо 
УПИ V – 18, 19 в кв. 13 по регулационния план на с. Баниска, община Две могили по Акт 
за частна общинска собственост № 3595/03.07.2012 г., който е съседен до основното му 
жилище. 

Имота е включен за продажба в Раздел IV на Програмата за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост на Община Две могили през 2020 година. 

РЕШЕНИЕ: 
       1. Дава съгласие да бъде продаден имот частна общинска собственост след 
провеждане на публичен търг с явно наддаване, а именно: празно дворно място по Акт за 
частна общинска собственост № 3595 от 03.07.2012 г. на Кмета на Община Две могили, с 
площ 810 кв. м., представляващо УПИ V – 18, 19 в кв. 13 по регулационния план на с. 
Баниска, Община Две могили, област Русе. 

2. При данъчна оценка на имота, в размер на 2612,30 лв. (две хиляди шестстотин и 
дванадесет лева и тридесет стотинки) и пазарна оценка в размер на 3475,00 лв. (три 
хиляди четиристотин седемдесет и пет лева и нула стотинки) съгласно доклада на 
лицензиран оценител от 11.02.2020 г., определя начална продажна цена в размер на 
3475,00 лв. (три хиляди четиристотин седемдесет и пет лева и нула стотинки) без ДДС или 
4170,00 лв. (четири хиляди сто и седемдесет лева и нула стотинки) с ДДС. 

2.1. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 
3. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 

за: 
3.1. Изпълнение на решението по т. 1; 
3.2. Сключване на договор за покупко – продажба и вписването му в Публичния 

регистър на Община Две могили за разпоредителните сделки с имоти – частна общинска 
собственост. 

3.3. В тридневен срок от сключването на договора за покупко – продажба да се 
представи копие от същия в Общински съвет, съгласно чл. 44, ал. 1, т. 18 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация. 

Разисквания по пета точка нямаше. 
По шеста точка от дневния ред докладва Мехмед Мехмедив: С Решение № 46 

по Протокол № 4/31.01.2020 г. от заседание на общински съвет – Две могили, проведено 
на 31.01.2020 г. е приета Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2020 г. В общинската програма няма посочени общински обекти 
от първостепенно значение. След направено проучване и постъпили докладни записки от 
кметовете на населени места в Община Две могили, бе установено, че следните гробищни 
паркове се нуждаят спешно от разширение: 
1. Мюсюлмански гробищен парк – с. Баниска, представляващ Поземлен имот с 
Идентификатор 02587.159.74 в местността „Парцелите“; 
2. Гробищен парк в с. Каран Върбовка, представляващ Поземлени имоти с 
Идентификатори 36364.106.236 и 36364.36.83 ; 
3. Мюсюлмански гробищен парк в гр. Две могили, представляващ Поземлен имот  с 
Идентификатор 20184.7.134; 
4. Гробищен парк в с. Кацелово, представляващ Поземлен имот с Идентификатор 
36703.103.393; 
5. Гробищен парк в с. Могилино, представляващ Поземлен имот с Идентификатор 
30380.23.21; 

Разширяването на гробищните паркове ще се извърши за сметка на съседни 
общински имоти, които в общия случай представляват пасища, мери. По отношение на 
мюсюлманския  гробищен парк в гр. Две могили ще е необходимо отчуждаване на частен 
имот. Закона за общинската собственост и Закона за опазване на земеделските земи 
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предвиждат облекчения на процедурите в тези случаи, но за целта е необходимо 
изброените по-горе обекти да бъдат обявени за „обекти от първостепенно значение“ за 
общината. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 
По седма точка от дневния ред докладва Ивайло Пенев: Община Две могили е 

собственик на дълготраен материален актив – Специален автомобил сметосъбирач марка 
„ИВЕКО ДЕЙЛИ Е4“ с Рег. № Р 1560 АК, Рама № ZCFC65A2005675363, съгласно 
свидетелство за регистрация № 003760942. С решение №1071, взето с Протокол 
№55/30.08.2019 г., Общински съвет Две могили е дал съгласие за продажба, след 
провеждане на публичен търг с явно наддаване на описания по-горе автомобил при 
начална тръжна цена в размер на 10 880.00 лева (десет хиляди осемстотин и осемдесет 
лева,00 ст.) без ДДС. Със Заповед №812 от 19.09.2019 г. на Кмета на Община Две могили 
е открит търг с явно наддаване за продажба на специален автомобил сметосъбирач 
„ИВЕКО ДЕЙЛИ Е4” с начална тръжна цена за продажба в размер на 10 880.00 (десет 
хиляди осемстотин и осемдесет лева,00 ст.) лева без ДДС или 13 056.00 (тринадесет 
хиляди петдесет и шест лева,00 ст.) лева с ДДС. В срока за подаване на документи за 
участие, няма подадени документи за участие в търга и няма явили се кандидати на 
определения ден и час на провеждането му. На определената в заповедта дата за 
провеждане на повторен търг, също не са се явили кандидати и търга е обявен за 
непроведен. Липсата на кандидати за закупуване на превозното средство на тази цена, 
наложи възлагане изготвяне на повторна пазарна оценка от оценител с правоспособност за 
оценка на машини и съоръжения. От изготвеният доклад на оценителя е видно следното: 

Описаното превозното средство е в много лошо техническо състояние и от няколко 
години не в движение. За пускането му в експлоатация е необходимо да се извърши 
ремонт, средствата за които са неоправдано високи.  

Специален автомобил сметосъбирач марка „ИВЕКО ДЕЙЛИ Е4“ с Рег. № Р 1560 
АК и дата на първа регистрация 03.09.2007 г. – Двигателят и ходовата част на автомобила 
са в добро техническо състояние. Спирачните дискове и накладки са силно корозирали и 
подлежат на подмяна. Има проблем и с ел. системата на автомобила. Повредени са ел. 
таблото в шофьорската кабина и дясно странично ел. стъкло. Корозия по метални 
повърхности, основно бункера на каросерията. Поради неползване на автомобила дълго 
време гумите са напукани, нацепени, подлежат на подмяна. Задвижването на бункера на 
каросерията е с хидравлика, осигурен от специфична скоростна кутия с изведен вал. 
Скоростната кутия с изведения вал са силно повредени и не подлежат на ремонт. По тази 
причина, хидравличната система на автомобила не работи. Има възможност след смяна на 
съществуващата с обикновена скоростна кутия и демонтиране на каросерията, 
автомобилът да се пригоди като бордови. Намира се на закрито в гараж. Автомобилът 
подлежи на ремонт. 

Справедливата пазарна стойност на оценяваното транспортно средство е 3 420,00  
(три хиляди четиристотин и двадесет) лева без ДДС, съгласно Доклад за експертна оценка, 
изготвен от инж. Недка Петрова Чорбаджиева – рег. №300100092 от 14.12.2009 г. в 
Камарата на независимите оценители. В интерес на Община Две могили е посоченото 
МПС да бъде предложено за продажба чрез търг.  

РЕШЕНИЕ: 
1. Дава съгласие за продажба след провеждане на публичен търг с явно наддаване 

по реда на Наредба № 7 на Община Две могили на следната движима вещ, общинска 
собственост: Специален автомобил сметосъбирач марка „ИВЕКО ДЕЙЛИ Е4“ с Рег. № Р 
1560 АК, собственост на Община Две могили при начална продажна тръжна цена в размер 
на 3 500,00 (три хиляди и петстотин) лева без ДДС, при експертна оценка за пазарната 
цена на автомобила, определена от независим лицензиран оценител с доклад от 07.02.2020 
г. в размер на 3 420,00 (три хиляди четиристотин и двадесет) лева без ДДС. 

2. Стъпка на наддаване – 10% (десет процента) от началната цена. 
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3.  Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 

провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на описаните в т. 1 движими 
вещи. 

4. В тридневен срок от подписването на договора за продажба, кмета на общината 
да представи копие от същия в Общински съвет съгласно чл. 44, ал. 1, т. 18 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация. 

Разисквания по седма точка: 
Румен Марков: Защо не оставим една техника резерва за сметосъбиране. 
Божидар Борисов: Камиона ИВЕКО не подлежи на ремонт, има много повреди по 

него, контейнера на този камион е много малък не събира много, затова минахме на този 
вариянт за продажба. 

По осма точка от дневния ред докладва Ахмед Недрет: Община Две могили е 
собственик на два имота частна общинска собственост находящи се в землището на град 
Две могили, а именно:  

Посочените имоти не се стопанисват по описания начин на трайно ползване: за складова 
база и друг вид производствен, складов обект. Към настоящият момент в по-голямата част 
на поземлен имот с идентификатор № 20184.1.1541 има трайни насаждения – череши, 
сливи, орехи и храсти за които от дълги години не са полагани никакви грижи, в лошо 
състояние са и по тази причина в този си вид не са атрактивни за наемане. Към настоящия 
момент има проявен интерес от ползватели на земеделски земи за наемане на описаните 
имоти за отглеждане на едногодишни полски култури. 

Тъй като имотите се намират в урбанизираната територия на град Две могили, 
граничат с улица, лесно биха могли да бъдат електрифицирани и водоснабдени. В интерес 
на жителите на Община Две могили е посочените два имота да бъдат предоставени под 
наем или продадени на потенциални инвеститори, които биха инвестирали в изграждането 
на предприятия и разкриването на нови работни места. Към настоящия момент такъв 
интерес към имотите не е проявяван. До появата на такива инвеститори е целесъобразно 
тези имоти да бъдат ползвани и в Общината да постъпват приходи от тях. В тази връзка 
предлагам същите да бъдат отдадени под наем за срок до 10 години, чрез провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за отглеждане на едногодишни полски култури. 

РЕШЕНИЕ: 
1. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем вкупом за срок от 10 (десет) години за 
отглеждане на едногодишни полски култури следните имоти частна общинска 
собственост от Таблица № 1, находящи се в град Две могили, Община Две могили, област 
Русе: 
2. Отдаването под наем да се извърши след провеждане на публично оповестен търг с 
явно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 7 на Община Две могили. 
3. Общински съвет определя началната годишна наемна цена при провеждането на търга 
да бъде 2 107,95 лв. (две хиляди сто и седем лева и деветдесет и пет стотинки) без ДДС и 
2529,54 лв. (две хиляди петстотин двадесет и девет лева и петдесет и четири стотинки) с 
ДДС, получена както следва: 
- За поземлен имот 20184.1.2532 началната наемна цена в размер на 618,47 лв. (шестотин и 
осемнадесет лева и четиридесет и седем лева) без ДДС и 742,17 лв. (седемстотин 
четиридесет и два лева и седемнадесет стотинки) с ДДС. 

№  АЧОС № № на имот 
Площ 

дка 
НТП Местоположение 

1. 3503/04.01.2012 г. 20184.1.2532 11,418 За складова база 
гр. Две могили, ул.„ 

Чавдар Войвода” № 3-
А 

2. 3504/04.01.2012 г. 20184.1.1541 27,498 
За др. вид 

производствен, 
складов обект 

гр. Две могили, ул.„ 
Чавдар Войвода” № 3 
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- За поземлен имот 20184.1.1541 началната наемна цена в размер на 1489,47 лв. (хиляда 
четиристотин осемдесет и девет лева и четиридесет и седем стотинки) без ДДС и 1787,56 
лв. (хиляда седемстотин осемдесет и седем лева и петдесет и шест стотинки) с ДДС. 
4. Общински съвет дава съгласие годишният наем за имот № 20184.1.1541 да е в размер на 
50 % от достигнатата в търга цена за първите 2 /две/ години. 
5. Определя стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 
6. Определя депозит за участие в тръжната процедура в размер на 10 % от началната 
тръжна цена. 
7. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за изпълнение 
на решението. 
8. В тридневен срок от подписването на договора за отдаване под наем да представи копие 
от същия в Общински съвет, съгласно чл. 44, ал. 1, т. 18 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация. 
В разискванията по осма точка участие взеха: 
            Румен Марков: може ли г-н Нейхан да дойде. 
            Нейхан Назиф: Черешовата градина след училището, тези места са в регулация, от 
години чакаме някой да ги купи и сега има човек които иска да ги вземи под наем. 
            Румен Марков: Директора на училището на какво мнение е? 
            Нейхан Назиф: те не се водят към училището. 
            Юлияна Тодорова: те са засадени от ученици едно време от преди 40 години. 
            Божидар Борисов: Нека общината си има имот общинска собственост, а да несе 
продава допълни кмета. 

По девета точка от дневния ред докладва Ивайло Димитров: Община Две 
могили е собственик на имот частна общинска собственост, а именно: незастроено дворно 
място от 970 кв. м., съставляващо УПИ IV в кв. 54 по регулационния план на с. Бъзовец, 
общ. Две могили, обл. Русе по Акт за частна общинска собственост № 6/20.10.1996 г. 

Посоченият имот е отреден за застрояване на „Бензиностанция до 3 колонки”. До 
настоящия момент не са предприети никакви действия за изграждане на бензиностанция и 
не е проявен интерес, имота да бъде ползван по този начин. Имота се намира в 
урбанизираната част на с. Бъзовец и граничи с главната улица на селото. Към настоящия 
момент има проявен интерес от жител на селото за наемане на същия за отглеждане на 
едногодишни полски култури, тъй като имота се намира в близост до основното му 
жилище. В интерес на Общината е същия да бъде отдаден под наем, което ще гарантира  
постъпването на приходи в бюджета. В тази връзка предлагам същия да бъде отдаден под 
наем за срок до 10 години, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
отглеждане на едногодишни полски култури. 

В Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи 
- общинска собственост в Община Две могили, Приложение № 1 от тарифите за 
определяне на начални наемни цени за отдаване под наем на общински нежилищни имоти 
не е предвидена начална наемна цена за отдаване под наем на имоти попадащи в 
урбанизираната територия. В тази връзка Община Две могили възложи изготвяне на 
експертна оценка от независим лицензиран оценител за изготвяне на справедлива оценка 
на описания по-горе имот. Видно от приложената към докладната записка експерна 
оценка определената пазарна стойност за годишен наем на имот, съставляващо парцел IV 
в кв. 54 по регулационния план на с. Бъзовец, с площ от 970 кв. м. е в размер на 145,00 лв. 
(сто четиридесет и пет лева и нула стотинки) без ДДС и 174,00 лв. (сто седемдесет и 
четири лева и нула стотинки) с ДДС. 

Посочения по горе имот не е включен в Раздел ІV на Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Две могили за 2020 
г. 
                                                       РЕШЕНИЕ: 
          1. Дава съгласие незастроено дворно място с площ от 970 кв. м., съставляващо УПИ 
IV в кв. 54 по регулационния план на с. Бъзовец, общ. Две могили, обл. Русе по Акт за 
частна общинска собственост № 6/20.10.1996 г. да бъде включен в Раздел ІV на 
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Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на 
Община Две могили за 2020 г. 

2. Дава съгласие да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години за 
отглеждане на едногодишни полски култури, а именно: незастроено дворно място от 970 
кв. м., съставляващо УПИ IV в кв. 54 по регулационния план на с. Бъзовец, общ. Две 
могили, обл. Русе по Акт за частна общинска собственост № 6/20.10.1996 г. 

3. Отдаването под наем да се извърши след провеждане на публично оповестен 
търг с явно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 7 на Община Две могили. 

4. Общински съвет определя началната годишна наемна цена при провеждането на 
търга да бъде 145,00 лв. (сто четиридесет и пет лева и нула стотинки) без ДДС и 174,00 лв. 
(сто седемдесет и четири лева и нула стотинки) с ДДС  

5. Определя стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 
6. Определя депозит за участие в тръжната процедура в размер на 10 % от 

началната тръжна цена. 
7. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 

изпълнение на решението. 
8. В тридневен срок от подписването на договора за отдаване под наем да 

представи копие от същия в Общински съвет, съгласно чл. 44, ал. 1, т. 18 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация. 

Разисквания по девета точка нямаше. 
По десета точка от дневния ред докладва Галя Додева: Община Две могили е 

собственик на недвижим имот по Акт за частна общинска собственост № 3730/29.12.2015 
г. на Кмета на Община Две могили, а именно: двуетажна масивна сграда, находяща се в 
ПИ № 520, кв.56 по плана на с. Баниска със застроена площ 660 кв. м. В имота се 
помещава Нарочно читалище „Н. Й. Вапцаров – 1914“. 

Постъпила е Докладна записка от Ангелина Пенчева Начева – кмет на кметство с. 
Баниска, с която се иска разрешение гореописаният имот да бъде използван както от  
Нарочно читалище „Н. Й. Вапцаров – 1914“, така и за кметство. Причините, които налагат 
преместването на сградата на кметство с. Баниска са следните:  

 Съществуващата сграда е отдалечена от центъра на селото; 
 През зимният период кметството е трудно достъпно поради големият наклон на 

пътя; 
 В центъра на селото са разположени хранителните магазини, автобусни спирки, 

поща. 
В интерес на жителите на с. Баниска е сградата на кметството да бъде преместена 

на по – удобно и централно място.  
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 , чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 
2 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам следният проект за 
                                                                     РЕШЕНИЕ: 
             1. Дава съгласие да се извърши преместване на кметство с. Баниска от сградата в 
парцел ПИ 499 в кв. 43 в сградата в парцел ПИ 520 в кв. 56 по плана на село Баниска и да 
се обзаведе и оборудва с необходимата техника за ефективно обслужване на гражданите. 

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението. 
           Разисквания по десета точка нямаше. 

 
След приключване на разискванията, комисията прие следните 

 
С Т А Н О В И Щ А: 
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1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Божидар 

Борисов с вх. № 34/30.01.2020г. относно: Приемане Отчет на Програмата за управление на 
Община Две могили за мандат 2015 - 2019 година. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Божидар 
Борисов с вх. № 39/07.02.2020г., относно: Приемане Програма за управление на Община 
Две могили за мандат 2019-2023г. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Божидар 
Борисов с вх. № 40/07.02.2020г., относно: Информация за спазване на транспортната 
схема в Община Две могили през 2019г. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Божидар 
Борисов с вх. № 44/12.02.2020г., относно:Продажба на поземлен имот с идентификатор № 
20184.1.2896 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили по Акт 
за частна общинска собственост № 4064/14.01.2020 г. 

5. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Божидар 
Борисов с вх. № 49/13.02.2020г., относно: Продажба на дворно място в УПИ V – 18, 19 в 
кв. 13 по регулационния план на с. Баниска, община Две могили по Акт за частна 
общинска собственост № 3595/03.07.2012 г. 

6. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Божидар 
Борисов с вх. № 73/17.02.2020г., относно: Допълване на Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г. 

7. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Божидар 
Борисов с вх. № 74/17.02.2020г., относно: Продажба на движима вещ – общинска 
собственост  

8. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Божидар 
Борисов с вх. № 77/18.02.2020г., относно: Отдаване под наем на имоти – частна общинска 
собственост находящи се в землището на гр. Две могили 

9. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Божидар 
Борисов с вх. № 78/18.02.2020г., относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска 
собственост находящ се в землището на с. Бъзовец. 

10. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Божидар 
Борисов с вх. № 79/19.02.2020г., относно: Преместване административният адрес  на 
кметство село Баниска от сградата в парцел ПИ 499 в кв.43, в сградата в парцел ПИ 520 в 
кв. 56 по плана на село Баниска. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.00 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) 


