
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  
№ 18 

 

 
Днес, на 21.05.2021 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. №133/18.05.2021г. 
 -Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот – публична общинска 

собственост. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с Вх. №134/18.05.2021 г 
-Предоставяне безвъзмездно за управление на части от имот – публична общинска 

собственост. 

 

3. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с Вх. № 139/19.05.2021г 
-Участие на Община Две могили в извънредно общо събрание на акционерите на 

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев”АД на 28.05.2021 г. 

4.  Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с Вх. №138/18.05.2021г 
 -Провеждане на редовно отчетно Общо събрание ВиК ООД град Русе  

5. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с Вх. № 125/11.05.2021г 
  -Даване на съгласие за предаване на активи в управление на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия и предоставянето им на ВиК ООД-Русе за дейността: стопанисване, 

поддържане, експлоатация и предоставяне на ВиК услуги на потребителите 

6. Разглеждане на Докладна записка от СОНЯ ПЕТРОВА НЕДЕЛЧЕВА – НЕЧЕВА с Вх. № 
98/13.04.2021 

     - Приемане на Правилник за допълнение и изменение на Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет – Две могили, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация 

 

 

По първа точка от дневния ред докладва Мехмед Мехмедов. 
Сградата, която се използва за нуждите на Центъра за спешна медицинска помощ – гр. 

Русе, филиал гр. Две могили с идентификатор 20184.1.2923.1 по КККР на гр. Две могили, общ. 

Две могили, обл. Русе се ремонтира основно и поради тази причина те нямат помещение, 

където да осъществяват своята дейност. Във връзка с горното на ЦСМП – гр. Русе, филиал гр. 

Две могили беше предоставено помещение в сградата на Поликлиниката в гр. Две могили в 



югоизточния край на втория етаж. Ползването на това помещение безвъзмездно ще продължи 

още няколко месеца докато приключи ремонта на гореописаната сграда. Поради тази причина 

е необходимо да бъде взето решение от Общинския съвет, за да се сключи договор за 

предоставяне безвъзмездно за управление. 

1. Предоставя безвъзмездно за управление за срок до приключване на ремонтните 

дейности на сграда с идентификатор 20184.1.2923.1 по КККР на гр. Две могили, общ. Две 

могили, обл. Русе, считано от 01.06.2021 г. на Център за спешна медицинска помощ – гр. Русе, 

филиал гр. Две могили, част от имот - публична общинска собственост по Акт за публична 

общинска собственост № 3725/24.03.2015 г. на Кмета на Община Две могили, представляващ  

триетажна сграда с идентификатор 20184.1.1565.1 по КККР на гр. Две могили, общ. Две 

могили, обл. Русе, със застроена площ от 492 кв. м., с предназначение за „Здравно заведение“, 

находяща се върху имот с идентификатор 20184.1.1565 по КККР на гр. Две могили, общ. Две 

могили, обл. Русе, с площ от 2779 кв. м., трайно предназначение на територията – 

урбанизирана, начин на трайно ползване – „За друг обществен обект, комплекс“, а именно: 

помещение намиращо се в югоизточния край на втория етаж в сградата. 

Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 
 

По втора точка от дневния ред докладва Мехмед Мехмедов. 
Община Две могили е собственик на следния недвижим имот по Акт за публична 

общинска собственост № 3725/24.03.2015 г., а именно – триетажна сграда с идентификатор 

20184.1.1565.1 по КККР на гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе със застроена площ от 

492 кв. м. с предназначение за „Здравно заведение“, находяща се върху имот с идентификатор 

20184.1.1565 по КККР на гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе с площ от 2779 кв. м., 

трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – „За друг 

обществен обект, комплекс“. 

Две помещения от гореописаният общински имот са били предоставени безвъзмездно 

за ползване на Център за спешна медицинска помощ - гр. Русе, филиал гр. Две могили за срок 

от 10 години с Решение № 942 по Протокол № 60/29.04.2011 г. на Общински съвет – Две 

могили. На 01.07.2011 г. е сключен Договор № 368/01.07.2011 г. за  предоставяне за 

безвъзмездно ползване на общински недвижим имот със срок до 01.07.2021 г. 

На 06.04.2021 г. в Деловодството на Община Две могили е постъпило писмо с вх. № 

1758#1/06.04.2021 г. от Център за спешна медицинска помощ – гр. Русе, с което ни уведомяват, 

че на 01.07.2021 г. изтича срока на Договор № 368/01.07.2011 г. за  предоставяне за 

безвъзмездно ползване на общински недвижим имот, сключен между Община Две могили и 

ЦСМП – гр. Русе. По силата на този договор, Общината предоставя за срок от 10 години, 

считано от 01.07.2011 г., части от имот – публична общинска собственост (Помещения № 1 и 

№ 2, предназаначени за „лекарски кабинет“ в сградата на „Поликлиниката“ в гр. Две могили). 

Във връзка с това от ЦСМП – гр. Русе са поискали предприемане на действия за сключване на 

нов договор за предоставяне на тези помещения безвъзмездно за управление за срок от 10 

години. 

 Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 
 

По трета точка от дневния ред докладва Ахмед Недрет.   
Община Две могили е акционер с 19 736 броя поименни акции, всяка от които с 

номинална стойност 10.00 лева, представляващи 0,81 % от капитала на Университетска 

болница за активно лечение „Канев” АД – гр. Русе.  

В деловодството на Община Две могили постъпи покана за свикване на извънредно общо 

събрание на акционерите на дружеството с вх. наш  № 2117 от 29.04.2021 г.  

 Заседанието ще се проведе на 28.05.2021 г. от 13,00 часа в конферентната зала на 

лечебното заведение, гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2, а при липса на кворум на 14.06.2021 

г. от 13,00 часа, на същото място и при следния дневен ред: 



1. т. 1. Промяна в състава на директорите - проект на Решение: Общото събрание на 

акционерите приема предложената промяна в състава на директорите чрез освобождаване на 

настоящия съвет на директорите в състав:  Ирина Иванова Георгиева, Петър Тошев Петков, 

Иван Стефанов Иванов и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Ирина 

Иванова Георгиева, Николай Иванов Зарков и Иван Стефанов Иванов            1.  

т. 2. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите – проект на Решение: 

Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на 

директорите.  

т. 3. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които 

няма да бъде възложено управлението – проект на решение: Общото събрание на акционерите 

определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде 

възложено управлението да бъде формирано по реда на чл. 56 от Правилника за прилагане на 

Закона за публичните предприятия (ППЗПП).  

Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 
 

По четвърта точка от дневния ред докладва Ивайло Димитров. 
В деловодството на Община Две могили е постъпило писмо от ИД Управител на „ВиК“ 

ООД град Русе, с което ни уведомява, че на основание чл. 138 от Търговския зъкон във връзка 

с чл. 25 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, свиква редовно 

отчетно Общо събрание на съдружниците, което ще се проведе на 04.06.2021 г. от 10:30 часа, 

в заседателната зала на административната сграда в град Русе на ул. „Добруджа“ № 6, при 

следния проект за дневен ред: 

1. Отчет на Управителя за дейността на „ВиК“ ООД – град Русе за 2020 година. 

2. Приемане на Годишен финансов отчет на „ВиК“ ООД – град Русе за 2020 година. 

3. Приемане на Доклад на одитния комитет на „ВиК“ ООД – град Русе за 2020 година. 

4. Разпределение на печалбата на дружеството за 2020 година. 

5. Разни. 

Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 
 

 

По пета точка от дневния ред докладва Ивайло Димитров. 
Община Две могили е изпълнила проект „Изграждане на водопроводи в стопански двор 

„Изток” град Две могили, включващ следните подобекти: ПИ 20184.1.2852 - улица; ПИ 

20184.1.2854 - улица; ПИ 20184.1.2853 - улица; ПИ 20184.1.2855 - улица; ПИ 20184.1.2851 - 

улица; ПИ 20184.1.2758 - улица от бивш „Фуражен цех” до края на гр. Две могили” и „Уличен  

водопровод от кръстовището на бул. «България» и ул. «Елба» до УПИ II, кв. 116 гр. Две 

могили, обл. Русе“ със средства по ПМС и от Републиканския бюджет. Инвестицията е 

направена поради необходимост от осигуряване на вода за питейно-битови и противопожарни 

нужди в посочения район.  

 С оглед спазването на посочените норми и на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 

21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, 

чл. 8 ал. 1 от Закона за общинската собственост във връзка, §9, ал. 10 от Преходните и 

заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, 

бр.103 от 2013 г., изм. и доп. ДВ, бр.58 от 2015 г.)  във връзка с чл. 198б, т. 2 от Закона за 

водите, чл. 4.4в от Договор от 01.01.2016 г. за възлагане от Асоциацията по ВиК 

стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията и 

предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на Община Две 

могили и 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 

Общинския съвет – Две могили да вземе следното  

РЕШЕНИЕ: 

 

I. Приема инвестициите за „Изграждане на водопроводи в стопански двор „Изток” град 

Две могили, включващ следните подобекти: ПИ 20184.1.2852 - улица; ПИ 20184.1.2854 - 

улица; ПИ 20184.1.2853 - улица; ПИ 20184.1.2855 - улица; ПИ 20184.1.2851 - улица; ПИ 

20184.1.2758 - улица от бивш „Фуражен цех” до края на гр. Две могили” и „Уличен  

водопровод от кръстовището на бул. «България» и ул. «Елба» до УПИ II, кв. 116 гр. Две 

могили, обл. Русе“ направени от общината Две могили. 

II. Дава съгласие Община Две могили да предаде активите в управление на 

Асоциацията по ВиК на обособената територия и предоставянето им на ВиК ООД-Русе за 

дейността: стопанисване, поддържане, експлоатация и предоставяне на ВиК услуги на 

потребителите, на обща стойност 660 479,76 лв. за обектите както следва: 

1. „Изграждане на водопроводи в стопански двор „Изток” град Две могили, включващ 

следните подобекти: ПИ 20184.1.2852 - улица; ПИ 20184.1.2854 - улица; ПИ 20184.1.2853 - 

улица; ПИ 20184.1.2855 - улица; ПИ 20184.1.2851 - улица; ПИ 20184.1.2758 - улица от бивш 

„Фуражен цех” до края на гр. Две могили”, с дължина на уличния водопровод 2070,10 м., на 

стойност 595 469,91 лв. 

2. „Уличен  водопровод от кръстовището на бул. «България» и ул. «Елба» до УПИ II, 

кв. 116 гр. Две могили, обл. Русе“, с дължина на трасето 277,60 м., на стойност 65 009,85 лв. 

III. Копие от Решението да се изпрати на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от ВиК ООД – Русе, което да се счита за уведомление по реда на §9, 

ал. 10 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 

Закона за водите (ДВ, бр.103 от 2013 г., изм. и доп. ДВ, бр.58 от 2015 г.) 

Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 
 

По шеста точка от дневния ред докладва Румен Марков. 
1. Причини, които налагат приемането на предложения Проект: 

Във връзка с измененията в ЗМСМА, касаещи провеждането на заседания от 

разстояние, обнародвани в ДВ бр. 70/2020г., които са в сила от 07.08.2020 г. и законовата 

делегация регламентирана в чл. 28а, ал.6 от ЗМСМА е необходимо да се регламентира в 

Правилника условията и реда за свикване и провеждане на заседанията по чл. 28а, ал. 1 и ал. 

3, за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, 

процедурата по приемане и удостоверяване на кворума и начина на приемане на решенията в 

заседанията, проведени по един от двата предвидени начина по чл. 28а от ЗМСМА –заседания, 

проведени чрез видеоконференция или с неприсъствено гласуване. 

2. Цели, които се поставят с предложения Проект: 
Основната цел е да се подсигури провеждане на заседания на общинския съвет при 

обявено извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка 

или кризисна ситуация, засягаща територията на общината или час от нея, и когато въведените 

мерки и наложените ограничения, свързани с тях не позволяват или затрудняват провеждането 

на присъствени заседания. Чрез регламентиране на начина, по който ще се провеждат 

заседанията на общинския съвет при тези извънредни и/или кризисни ситуации се цели да се 

гарантира ефективното осъществяване на местното самоуправление, непосредственото 

участие на общинските съветници при вземането на решения от компетентността на 

общинския съвет, както и законосъобразността на вземаните решения по определения от самия 

общински съвет начин на тяхното приемане при условията на чл. 28а от ЗМСМА. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба: 



За прилагане на измененията на Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет – Две могили не са необходими паричните средства. За правилното им 

прилагане е необходимо добра вътрешна организация на човешкия ресурс в звеното по чл. 29а 

от ЗМСМА, добро използване на материалната база и добра организация. 

4. Очаквани резултати от прилагане на новата уредба, включително 
финансовите резултати 

Очакваните резултати са да бъде обезпечено непрекъсването на дейността на 

общинския съвет и упражняване на конституционното право на гражданите да участват в 

местното самоуправление чрез избраните общински съветници в състава на общинския съвет, 

както и чрез правилата за свикване на заседания от разстояние или неприсъствени заседания 

да бъде обезпечено личното участие на общинските съветници при вземане на решения от 

компетентността на общинския съвет било чрез участие във видеоконферентна връзка или 

писмено изразяване на начина на гласуване при провеждане на неприсъствено заседание на 

общинския съвет. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 
Настоящите изменения на Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет – Две могили неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е 

в пълно съответствие с местното законодателство /ЗМСМА/ и европейското законодателство, 

спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното и местно законодателство. 

Проектът на докладната записка, с която се предлагат изменения в Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет – Две могили, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, ведно с мотивите за тяхното приемане са 

публикувани на страницата на Община Две могили на 13.04.2021 г., на основание чл. 26 от 

ЗНА при срок от 30 дни. 

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) 
 



 


