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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  
№ 7 

 

Днес, на 19.06.2020 г. от 12.00 часа, в град Две могили, в сградата на ОП 

„Обществено хранене”, 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 Недко Христов с вх. № 179/12.06.2020 г., 

относно: Информация за дейността на Кмета на Кметство село Батишница за периода 

01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. и проблемите, които стоят пред него. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 181/12.06.2020 г., 

относно: Избор на Временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели 

за Районен съд – Бяла. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 182/12.06.2020 г., 

относно: Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация за периода от 11.11.2019 г. до 

31.05.2020 г.  

4. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 183/15.06.2020 г., 

относно: Бракуване на движима вещ – общинска собственост. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 184/15.06.2020 г., 

относно: Бракуване на движима вещ – общинска собственост. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 198/22.06.2020 г., 

относно: Върнато за ново разглеждане наше Решение № 149 по Протокол № 8/29.05.2020 

г. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 193/18.06.2020 г., 

относно: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по 

ВиК на обособената територия, обслужвана от «ВиК» ООД-Русе. 

8. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 194/18.06.2020 г., 

относно: Вземане на решение за прекратяване на членство на Община Две могили в 

Сдружение „МИГ Лидер на територията на Две могили и Иваново”, ЕИК 175874349. 

По първа точка от дневния ред докладва Галя Додева: Делегираният бюджет на 

кметство Батишница за 2019год. е бил 77 700лв, като събираемостта на местните данъци е 

75 процента.По програмата за заетост и чл.9 са имали 4 човека. Спазват се графиците за 

събирането на битовите отпадъци, които се извозват 2 пъти в месеца. Разполагат със 65 

броя съдове за битов отпадък , но не им достигат.За съжаление през периода в Батишница 

няма родени деца, а починалите са 15. Предлагам да приемем така представената ни 

информация. 
Разисквания по първа точка нямаше. 
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По втора точка от дневния ред докладва Ивайло Димитров: На 11.05.2020 

година, в Общинския съвет е постъпило писмо с изх. № 1338/04.05.2020 година от 

Административния ръководител на Окръжен съд – Русе с предложение да открием 

процедура по изготвяне на предложения и избор на двама съдебни заседатели за 

четиригодишен мандат в Районен съд – Русе, считано от датата на полагане на клетва по 

чл. 69 от Закона за съдебната власт.  

За целта е необходимо да изберем комисия, която да изготви предложенията за 

лицата, които трябва да отговарят на изискванията на чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната 

власт. 

След направени предложения и консултации предложението е да изберем временна 

комисия, в състав:1. Галя Додева – председател; 2. Ивайло Пенев – секретар; 3. Ахмед 

Недрет – член; 4. Румен Марков – член; 5. Мехмед Мехмедов – член.  

Разисквания по втора точка нямаше. 
По трета точка от дневния ред докладва Румен Марков: Това е първият и 

встъпителен отчет за този мандат на новоизбрания Председател на Общинския съвет. До 

настоящия момент Общинския съвет е провел 8 заседания и е приел 149 решения. От 

отчета става ясно, че първа и втора комисия са най-натоварените, затова и техният състав 

е по-многоброен от останалите. Предлагам представеният ни отчет да бъде приет в този 

му вид. 
Разисквания по трета точка нямаше. 
По четвърта и пета точка от дневния ред докладва Ахмед Недрет: Община Две 

могили е собственик на моторно превозно средство  „Фолксваген Джета” с рег. № Р 2316 

АХ, Рама № WVWZZZ16ZGW749538, двигател № EZ4441. Със своя заповед Кметът на 

Общината е назначил комисия, която да извърши проверка и да събере необходимите 

документи, относно техническото състояние на превозното средство. Комисията е 

установила, че автомобилът има множество забележки по външния си вид. Не е в 

движение, поради техническа неизправност, изразяваща се в проблеми в скоростната 

кутия, съединителя, стартера. Гумите са износени. Трудно се намират резервни части и 

детайли на достъпни цени понеже автомобила е от 1986 г. Предложението на комисията е 

да бъде изготвена Докладна записка до Общински съвет – Две могили за даване на 

съгласие за бракуване на превозното средство. Комисията предлага автомобилът да бъде 

предаден за вторични суровини като отделни части и детайли да бъдат запазени. 

Предлагам да приемем така предложеният ни проект на решение. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 
По пета и пета точка от дневния ред докладва Ахмед Недрет: Община Две 

могили е собственик на моторно превозно средство “Тойота Хайейс”, с рег. № Р 9599 РР, 

Рама № JT1VRH20V00127668, двигател №12R2648841. Със своя заповед Кметът на 

Общината е назначил комисия, която да извърши проверка и да събере необходимите 

документи, относно техническото състояние на превозното средство. Комисията е 

установила, че съществуват множество забележки по външния му вид и не е в движение, 

поради техническа неизправност на двигателя. Ремонтът на ходовата част е нерентабилен. 

Гумите са износени и съединителят е за смяна. Предложението на комисията е да бъде 

изготвена Докладна записка до Общински съвет – Две могили за даване на съгласие за 

бракуване на превозното средство. Комисията предлага автомобилът да бъде предаден за 

вторични суровини като отделни части и детайли да бъдат запазени. 

Предлагам и това предложение да бъде прието. 

Разисквания по пета точка нямаше. 
По шеста точка от дневния ред докладва Мехмед Мехмедов: На 17.06.2020 г., в 

Общинския съвет е получена Заповед № 4-95-00-295/16.06.2020 г. на Областен управител 

на област Русе, с която е върнато за ново обсъждане наше Решение № 149 по Протокол № 

32/24.11.2017 г. 

Със същото, ние дадохме съгласието си: 
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„1. Да се създаде нов раздел X в Програмата за управление и разпореждане с 

имоти общинска собственост за 2020 г. със заглавие „Спортни обекти – предмет на 

управление и разпореждане”, като включва в раздела следния недвижим имот: Имот – 

публична общинска собственост с идентификатор 20184.1.1441 представляващ „Спортно 

игрище”, с площ от 48301 кв. м. и „Съблекалня” с площ от 134 кв. м. при граници 

северозапад – имот № 20184.1.2883, изток – имот №20184.1.2734, юг – имот 

№20184.1.2736 по Акт за публична общинска собственост №3403 от 11.10.2010 г. 

2. Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години върху имот – 

публична общинска собственост с идентификатор 20184.1.1441 представляващ „Спортно 

игрище” с площ от 48301 кв. м. и „Съблекалня”, с площ от 134 кв. м. при граници 

северозапад – имот № 20184.1.2883, изток – имот №20184, юг – имот № 20184.1.2736 по 

Акт за публична общинска собственост №3403 от 11.10.2010 г. на ФК „Филип Тотю 2018” 

– гр. Две могили, ЕИК 205239789, гр. Две могили, бул.”България” №92. 

3. Възлага на Кмета на Община Две могили да сключи договор за учредяване на 

безвъзмездно право на ползване с ФК «Филип Тотю» - гр. Две могили. 

4. В тридневен срок от подписването на договора да представи копие копие от 

същия в Общински съвет, съгласно чл. 44, ал. 1, т. 18 от Закона за местното 

самоуправление и местната админисктрация.” 

Областният управител на област Русе счита, че с приемането на Решение № 149 по 

Протокол № 8/29.05.2020 г. Общински съвет – Две могили е допуснал съществено 

нарушение на чл. 146, т. 2, т. 3 и т. 4 от АПК, чл. 103, ал. 1, т. 6 и ал. 2 и чл. 104 от Закона 

за физическото възпитание и спорта и чл. 59, ал. 2, т. 4 от Административно-процесуалния 

кодекс. 

Областния управител счита, че неправилно е приложен чл. 103, ал. 1, т. 6 от Закона 

за физическото възпитание и спорта, тъй като съгласно тази норма спортните обекти се 

предоставят за временно безвъзмездно ползване на определени категории лица, като 

условията и правилата, при които то може да бъде осъществявано следва да са разписани 

в акт на общинския съвет. (Наредба). Общински съвет Две могили не е приемал 

нормативен акт с който да определи правилата за ползване на спортни обекти – общинска 

собственост. 

Областния управител счита, че в Решение №149/29.05.2020 г. е допуснато 

нарушение, тъй като не е индивидуализиран ясно и точно неговият предмет – „учредяване 

на безвъзмездно право на ползване”, което не кореспондира с посоченото основание на чл. 

103, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС). Чл. 103, ал. 1 от ЗФВС се 

отнася до временното безвъзмездно ползване на спортни обекти и съоръжения от 

определени организации, изрично изброени в ЗФВС и само за целите записани в закона. 

Областния управител счита също, че в мотивите на решението не са описани всички факти 

и основания за предоставяне на имота на ФК „Филип Тотю 2018” за безвъзмездно 

ползване, като по какъв начин ще бъде насърчено развитието и популяризирането на 

спорта за хора с увреждания, какви събития ще се организират от сдружението и към 

какви лица са насочени.  

Учредяването на безвъзмездно право на ползване води до осигуряване на 

изключителното право на приобретателя да използва вещта, да защитава това право, да 

получава добивите от имота, както и задължения да застрахова имота, да го поддържа и 

др. Според Областния управител в така приетото решение липсват фактически и правни 

основания обосноваващи учредяване вещно право на ползване върху имота.  

Според Областния управител е допуснато и съществено нарушение на чл. 104 от 

Закона за физическото възпитание и спорта, тъй като към настоящия момент няма 

наличие на изготвен и приет списък от Общински съвет на спортните обекти в Община 

Две могили, които може да са обект на разпореждане и учредяване на ограничени вещни 

права. Утвърждаването на такъв списък и неговото обявяване е задължителна 

предпоставка за по-нататъшното управление и разпореждане с имота-общинска 

собственост. Неспазването на това условие е довело до съществено нарушение на 
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административнопроизводствените правила при вземане на решението на Общински 

съвет. 

Предлагам да премем предложението за отмяна на решението. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 
По седма точка от дневния ред докладва Ивайло Пенев: В деловодството на 

Община Две могили е постъпило писмо от Областния управител на Област Русе и 

Председател на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе за свикване на извънредно заседание на 

Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ 

ООД – Русе, което ще се проведе на 31.07.2020 г. (петък) от 11:00 часа в Зала № 1 в 

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

ще се приема решение, на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, за препоръчителната вноска 

на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2021 година. 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. 
Предлагам да подкрепим докладната записка. 

Разисквания по седма точка нямаше. 
По осма точка от дневния ред докладва Румен Марков: През 2016 г. бе 

учредено юридическо лице с нестопанска цел „МИГ Лидер на територията на Две могили 

и Иваново” с основни цели и предмет на дейност: Да подпомага устойчивото и 

конкурентноспособно развитие на територията на общини Две могили и Иваново чрез 

планиране и управление на стратегия за местно развитие; Да развива и утвърждава 

европейски практики и подходи за териториално интегрирано развитие на селските 

райони и по конкретно подхода Водено от общностите местно развитие, подкрепян от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. С Решение № 67, взето на 

заседание на Общински съвет – Две могили по Протокол №5/14.01.2016 г. са определени 

представители на Община Две могили в сдружението. Видно от публикуваните данни в 

Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, мандата на 

управителните органи на сдружението е изтекъл на 26.06.2019 г., като не е свиквано общо 

събрание и не са избирани нови управителни органи. От учредяването да настоящия 

момент Кметът на Общината твърди, че няма данни за развитие на дейност от страна на 

сдружението, съобразно записаното в Устава му, както и реализирани преки ползи от 

дейността му за физическите и юридическите лица на територията на община Две могили.  

Съгласно чл. 19, ал. 1 от Устава на сдружението, членството се прекратява с 

едностранно писмено заявление, отправено до Колективния управителен орган на 

сдружението. 

Самият процес по прекратяването на членството на Общината започна още във 

втория мандат на г-н Енчо Петров. Всяко едно прекратяване и всяка една промяна, това е 

едно губене на време. 

В разискванията по осма точка участие взеха: 
1. Драгомир Дамянов: Всичко е разплатено. Чакаме решение на върховния съд. 

Направил съм консултации. 30 000 лв. се дават по мярка 19.1. до края на юли месец.. 

трябва да се готвим за новата програма. Положително ли е решението на върховния съд 

ще се ходи в Министерството на земеделието. До 15 юли трябва да излезе решението-да се 

махнат двата милиона, остават 6 фонда-6 милиона лева. Имам писмо от търговския 

регистър-до 30 септември е крайния срок за подаване на ГФО. Не бързайте господим 

кмете, не я оттегляйте защото ще стане така да кажем пикантни истории на сесията и това 

няма никак да ви хареса. 

2. Божидар Борисов: Взехме това решение и да пуснем тази докладна тъй като 

вече 10 години нищо не се случва. Ако се споразумеем с още една община/имам 

предварителни разговори/ можем да получим малка, но сигурна сума. - 30 000 лева. 

3. Соня Неделчева – Нечева: Коя е тази община? 
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4. Божидар Борисов: Община Опака. 

5. Галя Додева: Господин Дамянов, замислих се като казахте за ГФО. В 

докладната пише, че мандатността е изтекла още юни месец 2019. година. Това означава 

че вече година се работи без управителен съвет.Как ще кандидатствате до края на юли 

тази година? 

6. Драгомир Дамянов: По закон мандатността е 3 години-да. Но ние сме си 

залегнали в устава 5год. Задавате елементарен въпрос 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните 
 

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

Христов с вх. № 179/12.06.2020 г., относно: Информация за дейността на Кмета на 

Кметство село Батишница за периода 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. и проблемите, които 

стоят пред него. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Юлиана 

Тодорова с вх. № 181/12.06.2020 г., относно: Избор на Временна комисия за изготвяне на 

предложения за съдебни заседатели за Районен съд – Бяла. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Юлиана 

Тодорова с вх. № 182/12.06.2020 г., относно: Приемане на Отчет за дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

за периода от 11.11.2019 г. до 31.05.2020 г.  

4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Божидар 

Борисов с вх. № 183/15.06.2020 г., относно: Бракуване на движима вещ – общинска 

собственост. 

5. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Божидар 

Борисов с вх. № 184/15.06.2020 г., относно: Бракуване на движима вещ – общинска 

собственост. 

6. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Юлиана 

Тодорова с вх. № 198/22.06.2020 г., относно: Върнато за ново разглеждане наше Решение 

№ 149 по Протокол № 8/29.05.2020 г. 

7. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Божидар 

Борисов с вх. № 193/18.06.2020 г., относно: Провеждане на извънредно заседание на 

Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

«ВиК» ООД-Русе. 

8. Комисията с 5 (пет) гласа „за” и 2 (два) гласа „против” приема Докладна 

записка от Божидар Борисов с вх. № 194/18.06.2020 г., относно: Вземане на решение за 

прекратяване на членство на Община Две могили в Сдружение „МИГ Лидер на 

територията на Две могили и Иваново”, ЕИК 175874349. 
 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 13.00 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) 
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Председател на комисията: 
        

 

                                                                            _________ (Румен Марков) 
 
 

Секретар   на   комисията: 
        

 

___________ (Ахмед Недрет) 


