
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  
№ 20 

 

 
Днес, на 23.07.2021 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. №207/19.07.2021г. 

 -Вземане на решение за участие в Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД - 

Русе 

2. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с Вх. №179/06.07.2021 г 
- Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК  на 

обособената територия, обслужвана от ВиК ООД - Русе 

3. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с Вх. № 178/06.07.2021г 
- Информация за дейността на Кметския наместник на Кметстко наместничество село 

Каран Върбовка за периода 01.07.2020 г. до 30.06.2021 г. и проблемите, които стоят пред 

него. 
 

4.  Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с Вх. №182/13.07.2021г 
 - Продажба на терен в УПИ I, кв. 82 по регулационния план на с. Баниска, община Две 

могили по Акт за частна общинска собственост № 3734/29.01.2016 г. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с Вх. № 181/13.07.2021г 
Приемане на „Отчет за дейността на отдел „Устройство на територията и строителство” 

за 2020 г. в Община Две могили” 

6. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с Вх. № 190/16.07.2021 
Предоставяне безвъзмездно за управление на имот – публична общинска собственост с 

идентификатор № 20184.1.1565.6 по КККР на гр. Две могили, община Две могили, област 

Русе на „Център за обществена подкрепа”- град Две могили, област Русе 

 

7. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с Вх. № 191/16.07.2021 



-Приемане на „Последваща оценка за изпълнението на Общинския план за развитие на 

Община Две могили 2014-2020г.”  
 
8. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с Вх. № 192/16.07.2021 
-Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Две могили от общинската 

администрация за първото шестмесечие на 2021 година 

9. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с Вх. № 204/19.07.2021 
-Предоставяне безвъзмездно за управление на имоти – публична общинска 

собственост. 

10. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с Вх. № 205/07.2021 
-Предоставяне безвъзмездно за управление на имоти – публична общинска 

собственост. 

11. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с Вх. № 208/20.07.2021 

-Предприемане на Спешна мярка чрез пряко възлагане на автобусни превози по линии 

от общинска и областна транспортна схема от квотата на Община Две могили 

 
По първа точка от дневния ред докладва Ивайло Димитров. 
Вземане на решение за приемане на нов съдружник в Дружеството – Български ВиК 

холдинг ЕАД – гр. София и предоставяне на съгласие за прехвърляне правото на 

собственост на държавата чрез министъра на регионалното развитие и 

благоустройството върху 205 032 броя дружествени дялове с номинална стойност 1 лев 

всеки един, представляващи 51% от капитала на „Водоснабдяване и канализация“ ООД 

гр. Русе на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София, чрез внасянето има като непарична 

вноска, определен от три независими вещи лица, назначени от Агенцията по 

вписванията, в размер на 205 000 лв., съгласно постъпило в МРРБ уведомително писмо 

№20200930151725-4/27.10.2020 г. на Агенция по вписванията с приложен доклад на 

експертите по Акт за назначаване на вещи лица №20200930151725-3/13.10.2020 г. Срещу 

непаричната вноска с предмет правото на собственост на държавата чрез министъра на 

регионалното развитие и благоустройството върху 205 032 дяла от капитала на 

„Български ВиК холдинг“ ЕАД държавата ще запише и придобие 205 броя акции с 

номинална стойност 1000 лева всяка една от капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД 

и обща номинална стойност от 205 000 лева 

 

2. Вземане на решение за промени на дружествения договор на „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД – Русе, както следва: 

В чл. 5 от текста „Държавата – представлявана от определено от Министъра на 

ТРС лице се заменя с „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, гр. София“ 

Чл. 11, ал. 1 и ал. 2 се изменят така: 

Чл. 11 Капитал. 

(1)  Капиталът на дружеството е в размер на 402 023 лева, разпределени в 

402 023 дяла по 1 лев всеки. 

(2)  Дяловете са разпределени между съдружниците, както следва: 

 „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, гр. София – 205 032 дяла на обща 

стойност 205 032 лв. 

 Община Борово – 4020 дяла на обща стойност 4020 лв. 



 Община Бяла – 12061 дяла на обща стойност 12061 лв. 

 Община Ветово – 16081 дяла на обща стойност 16081 лв. 

 Община Две могили – 8040 дяла на обща стойност 8040 лв. 

 Община Иваново – 8040 дяла на обща стойност 8040 лв. 

 Община Русе – 128648 дяла на обща стойност 128648 лв. 

 Община Сливо поле – 12061 дяла на обща стойност 12061 лв. 

 Община Ценово – 8040 дяла на обща стойност 8040 лв. 

Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 
 

По втора точка от дневния ред докладва Ивайло Димитров. 
1. Приемане на решение, на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциацията по водоснабдяване и канализация, за 

препоръчителната вноска на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2022 

г. 

2. Съгласуване на проекта за Бизнес план за дейността на ВиК ООД – Русе в 

регулационен период 2022-2026 г. 

3. Други. 

Съгласно чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите, позицията и мандатът на 

представителя на Общината за всяко заседание на Общото събрание следва да са 

съгласувани по ред, определен от Общинския съвет. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 27, ал. 

3 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 

7 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 

от Закона за водите предлагам Общинският съвет – Две могили да приеме следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

I. Определя Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили да вземе участие в 

извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, което ще се 

проведе на 16.08.2021 г. (понеделник) от 11:00 часа в зала „Свети Георги“ на 6-ти етаж в 

сградата на Областна администрация в гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6. 

 Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 
 

По трета точка от дневния ред докладва Галя Додева.   
В изпълнение на Решение № 273 по Протокол № 15/29.12.2020 г., представям 

Информация за дейността на Кметския наместник на Кметстко наместничество село 

Каран Върбовка за периода 01.07.2020 г. до 30.06.2021 г. и проблемите, които стоят пред 

него. 

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 

1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, във връзка с Решение № 273 по Протокол № 15/29.12.2020 г. и Докладна 

записка с вх. № ..... от .....07.2021 г. да приеме следното 
 



РЕШЕНИЕ: 
 

1. Приема за сведение Информация за дейността на Кметския наместник на 

Кметстко наместничество село Каран Върбовка за периода 01.07.2020 г. до 30.06.2021 г. 

и проблемите, които стоят пред него. 

Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 
 

По четвърта точка от дневния ред докладва Мехмед Мехмедов. 
Община Две могили е собственик на терен/незастроено дворно място по Акт за 

частна общинска собственост № 3734 от 29.01.2016 г. на Кмета на Община Две могили, 

а именно: „терен“ с площ 1850 кв. м., представляващо УПИ I, кв. 82 по регулационния 

план на с. Баниска, Община Две могили, област Русе, при граници и съседи: север – 

улица, изток – УПИ II, юг – УПИ III. 

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

горе. 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Дава съгласие да бъде включен в Раздел IV от Програмата за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост на Община Две могили през 2021 година 

следният имот: „терен“ с площ 1850 кв. м., представляващо УПИ I, кв. 82 по 

регулационния план на с. Баниска, Община Две могили, област Русе по Акт за частна 

общинска собственост № 3734 от 29.01.2016 г. на Кмета на Община Две могили, при 

граници и съседи: север – улица, изток – УПИ II, юг – УПИ III. 

2. Дава съгласие да бъде продаден имот частна общинска собственост след 

провеждане на публичен търг с явно наддаване, а именно: „терен“ с площ 1850 кв. м., 

представляващо УПИ I, кв. 82 по регулационния план на с. Баниска, Община Две могили, 

област Русе по Акт за частна общинска собственост № 3734 от 29.01.2016 г. на Кмета на 

Община Две могили, при граници и съседи: север – улица, изток – УПИ II, юг – УПИ III. 

3. Общински съвет определя начална продажна цена в размер на 9100,00 лв. (девет 

хиляди и сто лева и нула стотинки) без ДДС и 10920,00 лв. (десет хиляди деветстотин и 

двадесет лева и нула стотинки) с ДДС, при данъчна оценка на имота, в размер на 6125,40 

лв. (шест хиляди сто двадесет и пет лева и четиридесет стотинки) и пазарна оценка в 

размер на 9100,00 лв. (девет хиляди и сто лева и нула стотинки) без ДДС и 10920,00 лв. 

(десет хиляди деветстотин и двадесет лева и нула стотинки) с ДДС, съгласно доклада на 

лицензиран оценител от юли 2021 г. 

Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 
 

 

По пета точка от дневния ред докладва Ивайло Пенев. 
С решение № 273, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 

15/29.12.2020г. е приет график за 2021 г., относно изготвяне и представяне на програми, 

планове, доклади, отчети и информации, които следва да бъдат представени на 

редовните заседания на Общински съвет Две могили. 

 Съгласно същия за месец юли 2021 г. е предвидено представяне на „Отчет за  

дейността на отдел „Устройство на територията и строителство” за 2020г. в Община Две 

могили”. 



 Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Две могили на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Приема за сведение „Отчет за дейността на отдел „Устройство на територията 

и строителство” за 2020 г. в Община Две могили” 

Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 
 

По шеста точка от дневния ред докладва Ахмед Недрет. 
Община Две могили е собственик на следния имот – публична общинска 

осбственост по Акт за публична общинска собственост № 3725/24.03.2015 г., а именно: 

сграда с идентификатор 20184.1.1565.6 по КККР на гр. Две могили, община Две могили, 

обл. Русе, с предназначение „Хангар, депо, гараж“ със застроена площ от 32 кв. м., с 

адрес гр. Две могили, ул. „Христо Ботев“ № 19, попадаща в поземлен имот с 

идентификатор 20184.1.1565 по КККР на гр. Две могили, община Две могили, обл. Русе, 

който също е публична общинска собственост и е предмет на горепосочения Акт. 

С Договор № 317/17.08.2016 г. на Център за обществена подкрепа – гр. Две 

могили е предоставена за временно и безвъзмездно управление част от имот с 

идентификатор 20184.1.1565.2 по КККР на гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе – 

публична общинска собственост, с предназначение „Селскостопанска сграда“ с площ на 

предоставената част от 34 кв. м. Срокът на договора изтича на 17.08.2021 г.  

В деловодството на Община Две могили е постъпило Заявление с вх. № 

2964/30.06.2021 г. от управителя на Центъра за обществена подкрепа – гр. Две могили, с 

което той уведомява, че изтича срока на горепосочения договор и в тази връзка иска 

склюването на нов договор за безвъзмездно управление, но не за досега предоставената 

сграда, а за сграда с идентификатор 20184.1.1565.6 по КККР на гр. Две могили, община 

Две могили, обл. Русе, тъй като досега използваната сграда с идентификатор 

20184.1.1565.2 е частично разрушена. 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Дава съгласие да бъде предоставен безвъзмездно за управление за срок от 10 

години, считано от 17.08.2021 г. следният имот – публична общинска собственост, а 

именно: сграда с идентификатор № 20184.1.1565.6 по КККР на гр. Две могили, с площ 

от 32 кв. м., брой етажи 1, с предназначение – „Хангар, депо, гараж“ по Акт за публична 

общинска собственост № 3725/24.03.2015 г. на Кмета на Община Две могили, с адрес: 

гр. Две могили, ул. „Христо Ботев” № 19, при граници и съседи: север – имот № 

20184.1.2785, изток - имот № 20184.1.1152 и юг – имот № 20184.1.1147 за съхраняване 

на МПС. 

Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 
 
По седма точка от дневния ред докладва Румен Марков. 

Последващата оценка на Общинския план за развитие на община Две могили за 

периода 2014-2020 г. е изготвена в изпълнение на нормативните изисквания на Закона за 

регионалното развитие, чл. 34, ал. 1, във връзка с чл. 8, ал. 2 от този закон, и чл. 26 ал. 1 

от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие. Съобразно 



нормативните изисквания, последващата оценка се извършва не по-късно от една година 

след изтичането на периода на действие на Общинския план за развитие. 

Съгласно чл. 34, ал. 2 от Закона за регионалното развитие, последващата оценка 

включва: 

 оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 

 оценка на общото въздействие; 

 оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

 изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и 

местно развитие. 

Последващата оценка на изпълнените общински планове за развитие е 

заключителният етап в комплексната система за оценяване реализацията на основните 

управленски документи, предхождан от предварителна и междинна оценки. Чрез 

последващата оценка се прави рекапитулация на цялостното изпълнение на плана, 

качеството на получените резултати и нивото на постигнатите очаквани ефекти за 

развитието на общината. Съизмеримостта на постигнатите резултати с първоначално 

формулираните цели води до търсене на обяснение за отклоненията, т.е. до изследване 

на причините за идентифицирани дефицити и извличане на поуки, които да бъдат 

полезни за следващия програмен период. Последващата оценка има за цел да установи 

как са използвани обществените ресурси, каква е ефикасността на извършените 

интервенции, в каква степен са потвърдени предвидените резултати и постигнати 

заложените цели. Тя проучва факторите за регистрирания успех или неуспех на 

намеренията за промяна, прави обобщени изводи за устойчивостта на резултатите. 

РЕШЕНИЕ: 
 

1. Приема „Последваща оценка за изпълнението на Общинския план за развитие 

на Община Две могили 2014-2020 г.” 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да внесе в Областния съвет за 

развитие копие от приетата „Последваща оценка за изпълнението на Общинския план за 

развитие на Община Две могили 2014-2020г.”. 
Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 
 
По осма точка от дневния ред докладва Галя Додева. 
Кметът на Общината е орган на изпълнителната власт и в своята дейност, той се 

ръководи от закона, актовете на общинския съвет и решенията на населението, съгласно 

чл. 139 от Конституцията на Република България. Правомощията на кмета на общината 

и взаимоотношенията му с органа на местното самоуправление са уредени в Закона за 

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). С нормата на чл. 44, ал. 

1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация е 

регламентирано задължението на кмета на общината да организира изпълнението на 

актовете на общинския съвет. Предвид това свое задължение, той следва да внася отчет 

за изпълнението им два пъти годишно пред Общински съвет. 

В изпълнение на изискванията на закона и в съответствие с Решение № 273, взето 

на заседание на Общински съвет Две могили с Протокол № 15 от 29.12.2020 г. 

представям на вашето внимание Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет 

– Две могили за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. Отчетът е структуриран в табличен 

вид. Предмет на отчета са решенията, които подлежат на изпълнение от страна на кмета 



на общината и общинска администрация и въз основа на които са издадени 

административни актове и са сключени договори. 

Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 
 
По девета точка от дневния ред докладва Румен Марков. 

По силата на Договор № 96-00-61 от 28.09.2016 г., сключен между Община Две 

могили и Държавата, представлявана от Областния управител на област Русе, Община 

Две могили става собственик на следните недвижими имоти по Акт за публична 

общинска собственост № 4074/05.05.2020 г., а именно: поземлен имот с идентификатор 

20184.1.1520 по КККР на гр. Две могили, находящ се в гр. Две могили, обл. Русе, ул. 

„Чавдар войвода“ № 1, с площ от 43 249 кв. м., трайно предназначение на територията – 

„урбанизирана“, начин на трайно ползване „За обект, комплекс за образование“, заедно 

с изградените в него сгради: 

1. Сграда с идентификатор 20184.1.1520.1 по КККР на гр. Две могили, общ, Две 

могили, обл. Русе със застроена площ от 410 кв. м., брой етажи – 3, предназначение – 

„Сграда за образование – учебен корпус“, построена през 1948 г.; 

2. Сграда с идентификатор 20184.1.1520.2 по КККР на гр. Две могили, общ, Две 

могили, обл. Русе със застроена площ от 415 кв. м., брой етажи – 2, предназначение – 

„Сграда за образование“, построена през 1968 г.; 

3. Сграда с идентификатор 20184.1.1520.3 по КККР на гр. Две могили, общ, Две 

могили, обл. Русе със застроена площ от 314 кв. м., брой етажи – 1, предназначение – 

„Сграда за образование“, построена през 1964 г.; 

4. Сграда с идентификатор 20184.1.1520.4 по КККР на гр. Две могили, общ, Две 

могили, обл. Русе със застроена площ от 108 кв. м., брой етажи – 2, предназначение – 

„Сграда за образование“, построена през 1968 г.; 

5. Сграда с идентификатор 20184.1.1520.5 по КККР на гр. Две могили, общ, Две 

могили, обл. Русе със застроена площ от 615 кв. м., брой етажи – 2, предназначение – 

„Сграда за образование - общежитие“, построена през 1951 г.; 

6. Сграда с идентификатор 20184.1.1520.7 по КККР на гр. Две могили, общ, Две 

могили, обл. Русе със застроена площ от 155 кв. м., брой етажи – 1, предназначение – 

„Сграда за енергопроизводство“, построена през 1987 г.; 

7. Сграда с идентификатор 20184.1.1520.8 по КККР на гр. Две могили, общ, Две 

могили, обл. Русе със застроена площ от 226 кв. м., брой етажи – 1, предназначение – 

„Сграда за енергопроизводство“, построена през 1987 г.; 

8. Сграда с идентификатор 20184.1.1520.9 по КККР на гр. Две могили, общ, Две 

могили, обл. Русе със застроена площ от 37 кв. м., брой етажи – 1, предназначение – 

„Сграда за образование“, построена през 1964 г.; 

9. Сграда с идентификатор 20184.1.1520.10 по КККР на гр. Две могили, общ, Две 

могили, обл. Русе със застроена площ от 310 кв. м., брой етажи – 1, предназначение – 

„Хангар, депо, гараж“, построена през 1946 г. 

Към настоящия момент горепосочените общински имоти се използват от ПГСС 

„К. А. Тимирязев“ – гр. Две могили. 

Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 
 
По десета точка от дневния ред докладва Румен Марков. 

По силата на Заповед № 382 от 18.08.1999 г. на Областния управител на област 

Русе за отписване от актовите книги за недвижими имоти – държавна собственост, 

Община Две могили става собственик на следните недвижими имоти по Акт за 

публична общинска собственост № 3752/28.03.2016 г., а именно: „Дворно място“ с 



площ от 7944 кв. м., представляващо УПИ VIII-152 в кв. 20 по регулационния план на 

село Баниска, общ. Две могили, обл. Русе, заедно с построените в него сгради: 

1. Двуетажна масивна сграда – „Училище“, със застроена площ от 823 кв. м., 

строена през 1932 г.; 

2. Масивна сграда със застроена площ от 88 кв. м.; 

3. Масивна сграда със застроена площ от 37 кв. м.; 

4. Масивна сграда със застроена площ от 53 кв. м.; 

Към настоящия момент горепосочените общински имоти се използват от ОУ 

„Христо Ботев“ – с. Баниска. 

По силата на чл. 302, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно 

образование общинските недвижими имоти – публична общинска собственост се 

предоставят за управление на общинските училища. Според разпоредбата на чл. 12, ал. 

1 от Закона за общинската собственост „Имотите и вещите - общинска собственост, се 

предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска 

бюджетна издръжка“. Това налага Общински съвет – Две могили да вземе изрично 

решение по реда на Закона за общинската собственост. 

Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 
 
По единайсета точка от дневния ред докладва Мехмед Мехмедов. 

На 31.07.2021 година изтича срока на Договор №193 от 09.05.2016 г. и 

допълнително споразумение №193#1 от 09.05.2021 г. към него за възлагане на обществен 

превоз на пътници по автобусни линии от общинската транспортна схема и областната 

транспортна схема от квотата на Община Две могили. 

С Решение №339 по Протокол №18 от 26.03.2021 г., Общински съвет – Две 

могили реши да се проведе процедура по реда на Закона за обществените поръчки за 

възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени междуселищни автобусни 

линии от общинската транспортна схема, квота на Община Две могили, за срок от 5 

години, с предмет на обществената поръчка - осъществяване на обществен превоз на 

пътници по междуселищните линии от утвърдената Общинска транспортна схема. Със 

Заповед №4-95-00-214 от 12.04.2021 г., областният управител връща за ново 

разглеждане, така взетото решение на Общински съвет Две могили, като 

незаконосъобразно. Същото е отменено с Решение № 346 по Протокол №19 от 29.04.2021 

г. на Общински съвет. Поради отмяната на взетото решение оставащото до изтичане на 

срока на договора време, не е достатъчно за приемане на ново решение и подготовка и 

провеждане на обществена поръчка, поради което с писмо с изх. № 2647 от 11.06.2021 г., 

бе поискано от Областния управител на област Русе, даване на съгласие за предприемане 

на спешна мярка по чл. 5 от Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и на 

Съвета от 23 октомври 2007 година относно обществените услуги за пътнически превоз 

с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) №1197/69 и 

(ЕИО) №1107/70 на Съвета. С Решение № 06-03-4 от 16.07.2021 г., Областният управител 

на област Русе разрешава на кмета на община Две могили, считано от 31.07.2021 г. да 

възложи изпълнението на обществен превоз на пътници по линиите: Две могили- Русе, с 

часове на тръгване от гр. Русе, АГ Юг – 10.00 ч. и 16.00 ч. и от гр. Две могили – 08.00 ч. 

и 14.20 ч. (изпълнява се целогодишно всеки ден) Две могили-Батин с часове на тръгване 

от гр. Две могили – 05.35 и 14.00 ч. и от с. Батин – 06.30 ч. и 15.00 ч. от Областна 



транспортна схема, квотата на Община Две могили, Две могили-Пепелина с часове на 

тръгване 16.50 ч. от Две могили и 17.40 ч. от Пепелина и Две могили – Могилино с часове 

на тръгване от Две могили – 05.45 ч. 11.50 ч. и от Могилино-07.06 ч. и 13.30ч. от 

Общинската транспортна схема на Община Две могили, със срок избор на изпълнител 

след възлагане по Закона за обществените поръчки, но не по-дълъг от две години. 

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 …………………...... 

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

          (Ивайло П. Иванов                                                                           Председател на комисията: 
        

 

                                                                            _________ (Румен Марков) 
 
 
 
 

Секретар   на   комисията: 
        

 

___________ (Ахмед Недрет) 
 
 
 


