
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  
№23 

 

Днес, на 22.10.2021 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. 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. №288/18.10.2021г. 

-Информация за резултатите от дейността на Кметския наместник на Кметство 

село Пепелина за периода м. септември 2020 г. до м. септември 2021 г. и 

проблемите, които стоят пред него. 
2.  

2. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. №289/18.10.2021г. 

-Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Бъзовец 

през 2019 и 2020 година и проблемите, които стоят пред него. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. №298/20.10.2021г. 

- Изменение на Решение № 444, взето на заседание на Общински съвет – Две 

могили с Протокол № 24/30.09.2021 г. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. №292/19.10.2021г. 

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

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

физически и юридически лица на територията на община Две могили, област Русе. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. №299/21.10.2021г. 

-Върнато за ново обсъждане Решение № 455, взето на заседание на Общински 

съвет – Две могили с Протокол № 24/30.09.2021 г. 

 

6. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. №301/22.10.2021г. 

                 - Даване на предварително съгласие за учредяване право на строеж за 

проектиране и изграждане на фотоволтаични паркове Кацелово и Пепелина. 
 



По първа точка от дневния ред докладва Галя Додева: В изпълнение на 

Решение № 273 по Протокол № 15/29.12.2020 г., представям Информация за резултатите 

от дейността на Кметския наместник на Кметство село Пепелина за периода м. септември 

2020 г. до м. септември 2021 г. и проблемите, които стоят пред него. 

Приема за сведение Информация за резултатите от дейността на Кметския 

наместник на Кметство село Пепелина за периода м. септември 2020 г. до м. септември 

2021 г. и проблемите, които стоят пред него. 

Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 
 

По втора точка от дневния ред докладва Ивайло Пенев: В изпълнение на 

Решение № 273 по Протокол № 15/29.12.2020 г., представям Информация за дейността 

на Кметския наместник на Кметство село Острица за периода 01.10.2020 г. до 01.10.2021 

г. и проблемите, които стоят пред него. 

Приема за сведение Информация за дейността на Кметския наместник на 

Кметство село Острица за периода 01.10.2020 г. до 01.10.2021 г. и проблемите, които 

стоят пред него. 

Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 
 

 По трета точка от дневния ред докладва Ахмед Недрет: На 30.09.2021 г. на заседание 

на Общински съвет – Две могили е прието Решение № 444 по Протокол № 24/30.09.2021 

г., с което е дадено съгласие за провеждането на публичен търг с явно наддаване за 

отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, а именно: 

„Помещение“ с площ от 12 кв. м., находящо се на първи етаж на построената през 1987 

г. масивна двуетажна сграда с № 240, предназначена за „Здравен дом“, с площ от 210 кв. 

м., разположена в дворно място, съставляващо имот I в квартал 32 по устройствения план 

на с. Бъзовец, Община Две могили, област Русе, находящ се в с. Бъзовец, на ул. „Георги 

Димитров“ № 101 по Акт за публична общинска собственост № 142/20.04.2000 г. за срок 

от 10 (десет) години. 

В т. 3 от Решение № 444 е записано, че началната годишна наемна цена при 

провеждането на търга е в размер на 18,00 лв. (осемнадесет лева и нула стотинки) без 

ДДС или 21,60 лв. (двадесет и един лева и шестдесет стотинки) с ДДС, съгласно т. 1.1. 

от Приложение № 3 „Тарифа за началния размер на месечния наем за 1 дка при 

предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд и общински рибарници“ 

към Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – 

общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 

. Изменя т. 3 от Решение № 444, взето на заседание на Общински съвет - Две 

могили по Протокол № 24/30.09.2021 г., която придобива следният вид: 

„началната месечна  наемна цена при провеждането на търга е в размер на 18,00 

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

шестдесет стотинки) с ДДС, съгласно т. 1.1 от Приложение № 1 Тарифа за определяне 

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

общински нежилищни имоти“ към Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 

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

Русе. 

 

 Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 
 

По четвърта точка от дневния ред докладва Мехмед Мехмедов: Причини, 
които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 



за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, 
предоставяни на физически и юридически лица на територията на община Две 
могили, област Русе: 

Община Две могили предоставя на гражданите различни по своето естество и 

същност услуги. Взимайки предвид динамиката в законодателството и обществените 

отношения, които регулира, свързани с предоставянето на услуги, се налага често да се 

извършва анализ на размера на таксите и цените на услугите, респективно и актуализация 

на подзаконовия нормативен акт. 

Конкретните причини, които налагат приемането на предложените промени в 

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

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

област Русе са продиктувани от постъпило предложение от външен изпълнител на услуги 

с цел актуализиране на предлаганите траурни услуги от общината, регламентирани в 

Раздел VII от Наредбата, наименован „Такса за обредна дейност“ и по-конкретно т. 11 от 

ал. 1 на чл. 42, касаещ изработката и доставката на ковчег. 

Цели, които се поставят: 
Предлаганият проект за изменение на Наредба № 5 за определянето и 

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

юридически лица на територията на община Две могили е изготвен с цел актуализиране 

на една от цените на траурните услуги, предоставяни от Община Две могили. Касае се за 

изработване и доставка на ковчези, услуга, която се извършва от външен изпълнител, тъй 

като общината не разполага с необходимия капацитет за предоставянето ѝ. В 

деловодството на общината е постъпило уведомление вх. № 4239 от 28.09.2021 г. от ЕТ 

„Росица Лашева“ гр. Две могили, видно от което ни се предлага повишаване на цената 

на ковчезите (обикновен и луксозен), поради променените пазарни условия и 

повишаване цените на дървения материал, необходим за изработката им. 

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 
За прилагането на измененията на нормативната уредба, предвидени с Наредбата за 

изменение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и 

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

Община Две могили не е необходимо разходването на допълнителни бюджетни средства. 

Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има 
такива: С приемане на Наредбата за изменение на Наредба № 5 за определянето и 

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

юридически лица на територията на Община Две могили се очаква да бъдат постигнати 

целите, изложени в настоящите мотиви, а именно актуализиране на цените на 

предоставяните траурни услуги, гарантиране изпълнението на предоставяната от 

общината услуга, както и повишаване и по-ефективно изпълнение на приходната част на 

бюджета на Община Две могили. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предложеният Проект 

на Наредба за изменение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги, предоставяни на физически и юридически лица на 

територията на Община Две могили е подзаконов нормативен акт, поради което 

съответствието ѝ с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието му 

с нормативните актове от по-висока степен и най-вече основния нормативен акт – Закона 

за местните данъци и такси, както и нормативните актове, свързани с нормативното 

уреждане на тези обществено отношения в общностното право. Предложените промени 

в Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията на Община Две 

могили, област Русе са в съответствие с чл. 15, ал. 1 и чл. 18, ал. 1 от Закона за 



нормативните актове. Проектът е в съответствие с разпоредбите и на Закона за местните 

данъци и такси и не противоречи на други нормативни актове от по-висша степен. 

 

 

Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 
 

По пета точка от дневния ред докладва Румен Марков: На 30.09.2021 г. на 

заседание на Общински съвет – Две могили е прието Решение № 4055по Протокол № 

24/30.09.2021 г., с което е дадено съгласие да бъде Сключено допълнително 

споразумение за удължаване на скючения Договор за учредяване на право на ползване 

№ 327 от 01.09.2016 година между Община Две могили и МИГ ЛИДЕР на територия Две 

могили и Иваново с 3 (три) години до 01.09.2029 г. 

На 19.10.2021 г. в Община Две могили е получено писмо с вх. № 4558/19.10.2021 

г. от Областна администрация – Русе, с което е нарушена нормата на чл. 39, ал. 2 от 

Закона за общинската собственост, според който срокът за правото на ползване върху 

недвижим имот – общинска собственост се определя от общинския съвет и  не може да 

бъде по – дълъг от 10 години, освен ако в закон е предвиден друго, като е посочено, че и 

по преписката липсват доказателства, които да посочат наличието на друго основание , 

което да изключва приложимостта на чл. 39, ал. 2 от ЗОС и да позволява удължаването 

на указания с него максимален срок.  

Общинският съвет не е предоставил и достатъчно фактически данни , 

обосноваващи приемането на решението – относно необходимостта от продължаване на 

срока на договора от 2016 година , както и дали предоставяне на ползването 

безвъзмездно ще бъде в интерес на общината.  

В т. 12 от Уведомление за установени нередности, което писмо е предоставено на 

Областен управител на Област Русе с Договора за учредяване право на ползване и Акт 

за частна общинска собственост, е посочено, че към проектното предложение е 

представен Договор за учредяване право на ползване № 327 до месец април 2026 г, като 

документът не отговаря на условието за срок не по – малък от 6 години, считано от датата 

на подаване на проектното предложение към стратегията на ВОМР  и следва да се 

представи валиден договор. 

Действително, на 01.09.2016 година между МИГ ЛИДЕР НА ТЕРИРИТОИЯ ДВЕ 

МОГИЛИ ИВАНОВО и Община Две могили е сключен договор за учредяване право на 

ползване на имот – общинска собственост за срок от 10 години, който съгласно дадените 

предписания следва да бъде удължен.  

Спазвайки разпоредбите на Закона за общинската собственост, счита, че взетото 

Решение № 455 от 30.09.2021 година на Общински съвет – Две могили следва да бъде 

изменено, като сключеният договор следва да бъде прекратен и сключен нов договор за 

срок от 10 години, за да бъдат изпълнени изискванията на програмата.  

Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 

 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 09:30 часа.   

 
Подписали протокола: 
 
 
 
 

1. …………………......  2. …………………......... 3. ………………......….. 
               (Румен М. Марков)                      (Ахмед Н. Ахмед)            (Галя М. Додева) 

 



 
4. ………………….......  5. ………………......…  6. 
………………......… 

                          (Ивайло Д. Иванов)        (Мехмед Р. Мехмедов)        (Драгомир Д. Драганов) 
 
 
7. ………………......… 
          (Ивайло П. Иванов                                                                        

 

                                                  

                                                                                                                    Председател на комисията: 
        

 

                                                                            _________ (Румен Марков) 
 
 
 
 

Секретар   на   комисията: 
        

 

___________ (Ахмед Недрет) 
 


