
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  
№ 16 

 

 
Днес, на 19.03.2021 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. № 66 01.03.2021г. 

      -Приемане на „Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Актуализиран план за 

развитие на Община Две могили 2014-2020 г.” за 2020 г. 
2. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с Вх. № 71/11.03.2021 г 
          - Провеждане на извънредно присъствено заседание на общо събрание на Асоциацич 
ВиК ООД Русе. 
3. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с Вх. № 72/11.03.2021г 

-Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Чилнов през 
последната година и проблемите, които стоят пред него. 

4.  Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с Вх. № 76/15.03.2021г 
                 - Приемане на списък, в който се определя броя, вида и местонахождението   на 
общинските жилища на територията на община Две могили. 
5. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с Вх. № 79/16.03.2021г 
                 -Вземане решение, за даване на разрешение, за изработване на Подробен 
устройствен план - Изменение план за улична регулация /ПУП-ИПУР/ - обособяване на нова 
улица свързваща ул. „Дружба“ и бул. „България“ от ОТ 600 до ОТ 601, кв. 76 по регулационния 
план на гр. Две могили, община Две могили, област Русе. 
6. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с Вх. № 80/17.03.2021 
     - Одобряване на техническо задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията 
/ЗУТ/ и даване разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Промяна на 
предназначението и ПРЗ, както следва:  
Обединяване на част от ПИ с идентификатор 36364.106.239 по КККР, с. Каран Върбовка, 
община Две могили /представляващ имот с проектен № 36364.106.269 / с ПИ с идентификатор 
36364.106.236, с. Каран Върбовка, община Две могили и създаване на устройствена основа за 
промяна предназначенито на територия с трайно предназначение - „земеделска” и НТП - 
„пасище“ – частта от ПИ с идентификатор 36364.106.239 с проектен № 36364.106.269 и 
„Гробищен парк” за ПИ с идентификатор  36364.106.236, в урбанизирана територия с НТП  
„за гробищен парк“;  
7. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с Вх. № 82/18.03.2021 



   -Провеждане на открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки, с предмет: 
Възлагане на обществен превоз на пътници по междуселищните автобусни линии, по 
утвърдената Общинска транспортна схема, квота на Община Две могили. 
 

 
 
По първа точка от дневния ред докладва Ахмед Недрет. 

С Решение № 273, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 

15/29.12.2020 г. 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 м. март 2021 г. е предвидено представяне на „Годишен доклад за 

наблюдение на изпълнението на Актуализиран план за развитие на Община Две могили 

2014-2020 г.” за 2020 г. 

Във връзка с чл. 91, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното 

развитие, кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на Общинския план 

за развитие и съгласно ал. 4 Годишния доклад за наблюдението на изпълнението на 

Общинския план за развитие се изготвя и внася за обсъждане и одобряване от Общинския 

съвет до 31 март на всяка следваща година. 

Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 
 

По втора точка от дневния ред докладва Галя Додева. 
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 присъствено 
заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана 
от ВиК ООД – Русе, което ще се проведе на 20.04.2021 г. (вторник) от 11:00 часа в Зала № 1 
на Областна администрация в гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, при следния проект за дневен ред: 

1. Приемане на проект на Подробна инвестиционна програма за работата на ВиК ООД 
– Русе през 2021 г. 

2. Други. 
 
 Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 

 
 
 
 По трета точка от дневния ред докладва Румен Марков.   

Във връзка с Решение № 672 по Протокол № 33/22.12.2017 г., представям Информация 
за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Чилнов през последната година 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 № 672 по 
Протокол № 33/22.12.2017 г.  

 

РЕШЕНИЕ: 
 



1. Приема за сведение Информацията за резултатите от дейността на Кмета на Кметство 
село Чилнов през последната година и проблемите, които стоят пред него. 
Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 
 
По четвърта точка от дневния ред докладва Ивайло Пенев. 

Съгласно текста на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 18 за условията и реда за установяване на 
жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и продажбата им в община 
Две могили, област Русе, управлението и разпореждането с общинския жилищен фонд се 
осъществява от Кмета на Общината в съоветствие с разпоредбите на Наредбата и 
конкретните решения на Общинския съвет. 

Според разпоредбата на чл. 42, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 3, ал. 
1 от Наредба № 18 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване 
под наем в общински жилища и продажбата им в община Две могили, област Русе, по своето 
предназначение общинските жилища се делят на четири вида: 

1. За настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди; 
2. За продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са 

отчуждени за общински нужди; 
3. Ведомствени; 
4. Резервни. 
Алинея 2 на същия член гласи, че ежегодно в срок до 31 март, по предложение на 

Кмета на Общината с решение на Общинския съвет се приема списък, в който се определя 
броя, вида и местонахождението на общинските жилища. 
Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 
 
По пета точка от дневния ред докладва Ивайло Димитров. 

Има постъпило искане № 234/15.03.202 год. от Община Две могили - Дирекция 
Регионално развитие, за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план 
- Изменение план за улична регулация /ПУП-ИПУР/ - обособяване на нова улица свързваща 
ул. „Дружба“ и бул. „България“ от ОТ 600 до ОТ 601, кв. 76 по регулационния план на гр. Две 
могили, община Две могили, област Русе. 
 Изменението касае съществуващата улица срещу ж. п. гарата, свързваща ул. „Дружба“ 
и бул. „България“, както на действащият застроителен план на на гр. Две могили, така и на 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили, отразена с идентификатор 
20184.1.2619 за второстепенна улица, но необособена, като улица, по действащия 
регулационен план на гр. Две могили. 

От представените от вносителя техническо задание за ПУП - ИПУР , съгласно чл.125, 
ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и скица-предложение за ПУП-ИПУР е 
видно, че подробния устройствен план предвижда обособяване на нова улица свързваща ул. 
„Дружба“ и бул. „България“ от ОТ 600 до ОТ 601, кв. 76 по регулационния план на гр. Две 
могили, община Две могили, област Русе с обща ширина 8,50 м от които 5,50 м за пътно платно 
и тротоари по 1,50 м от двете страни на платното, за провеждане на пешеходно движение.  
Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 
 
По шеста точка от дневния ред докладва Румен Марков. 

Във връзка с постъпила докладна записка от Кметския наместник на с. Каран Върбовка 
– Георги Стоев Иванов, с която е поискано спешно увеличаване на терена за покойници в 
християнския гробищен парк в с. Каран Върбовка, община Две могили, поради липсата на 
място на настоящата територия на парка и във връзка с предходно Ваше Решение № 118 от 
27.03.2020 г., община Две могили стартира проучване за възможностите за увеличаване 
територията на гробищния парк.  

Съгласно действащата нормативна уредба, за да се увеличи капацитетът на гробищните 
паркове е необходимо към същите да се приобщи допълнителна територия. Непосредствено 
до имотът с НТП «за гробищни паркове» е разположен имот ПИ с идентификатор 



36364.106.239 по КККР на с.Каран Върбовка, община Две могили – публична общинска 
собственост. 

Понастоящем статутът на ПИ с идентификатор 36364.106.236, с. Каран Върбовка, 
община Две могили, с вид собственост - общинска публична, е земеделска територия, с НТП 
«Гробищен парк», с площ 14 026 кв.м.  

Понастоящем статутът на ПИ с идентификатор 36364.106.239, с. Каран Върбовка, 
община Две могили, с вид собственост - общинска публична, е земеделска територия, с НТП 
«Пасище» с площ 118 441 кв. м. 

Имотите са разположени извън строителните граници на населеното място и за същите 
не са одобрявани устройствени планове. 

Съгласно внесеният предварителен проект за ОУП на територията на община Две 
могили гореописаните имоти попадат в зона Оз, в която и във връзка с чл. 61 ал. 3 от ЗУТ е 
допустимо да се разполагат гробищни паркове /озеленените площи с друго специфично 
предназначение, част от допълващата зелена система/. 

Отделно от горното и във вр. с § 5 т. 73 от ДР на ЗУТ  гробищните паркове са „общински 
обекти от първостепенно значение”, като с Ваше Решение № 97 по Протокол № 5/28.02.2020 
г. гробищните паркове в с. Каран Върбовка, община Две могили са обявени за „общински 
обекти от първостепенно значение”. 

Поради което и с оглед необходимостта да бъде увеличен капацитетът на гробищния 
парк, и при съобразяване на взетото вече от Вас решение това да стане за сметка на ПИ с 
идентификатор 36364.106.239 по КККР на с. Каран Върбовка, е необходимо да се създаде 
градоустройствена основа за това. 

Остатъкът от територията на ПИ с идентификатор 36364.106.239 по КККР на с.Каран 
Върбовка, община Две могили, проектен № 36364.106.268, с площ 116 615 кв.м. запазва 
предназначението си, а именно земеделска територия, с НТП „Пасище”. 

В съответствие с изискванията на Наредба № 2/21.04.2011г. за здравните изискванията 
към гробищните паркове (гробища) и погребване и пренасяне на покойници е извършено 
проучване на терена предвиден за приобщаване към съществуващите гробищни паркове, в 
т.ч. и хидрогеоложко проучване.  

Установено е, че тази територия отговаря на нормативните изисквания и е допустимо 
същата да бъде отредена за изграждане на гробищен парк, вкл. са налице изискванията на чл. 
6 от Наредба № 2/21.04.2011г. за здравните изискванията към гробищните паркове (гробища) 
и погребване и пренасяне на покойници. 
Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 

 
По седма точка от дневния ред докладва Румен Марков. 

Уведомявам Ви, че проведената през 2016 година обществена поръчка за възлагане на 
обществен превоз на пътници по междуселищните автобусни линии от утвърдената Общинска 
транспортна схема на Община Две могили по реда на Наредба № 2/15.03.2002 година и 
сключеният Договор № 193 от 09.05.2016 година с ЕТ „ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВ” изтича на 
01.05.2021 година.  
 С измененията на Наредба №2/15.03.2002 година на Министерски съвет от месец юни 
2011 година е приет нов Раздел I, към Глава Втора „Разпределение и възлагане на превозите 
по транспортни схеми” - „Възлагане на задължението за извършване на обществена услуга за 
обществен превоз на пътници по реда на Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 октомври 2007г., относно обществените услуги за пътнически 
превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) №1191/69 и 
(ЕИО) №1107/70 на Съвета (L 315/1 от 3 декември 2007г.)”,  който урежда реда и начина за 
избор на изпълнител за възлагане на обществен превоз на пътници по междуселищните 
автобусни линии от утвърдената Общинска транспортна схема на Община Две могили. 
Предвид гореизложеното, и на основание чл.21, ал.1, т.23, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал.3, т.2 от Закона за 
обществените поръчки, във връзка с чл.19, ал.2 от Закона за автомобилните превози, чл.16 и 
чл.16а,  от Наредба №2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 



осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, чл.3, ал.2, т.24 от Правилник 
№1 за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинска администрация, предлагам на Вашето внимание следния проект на  
                                                                РЕШЕНИЕ: 
          1. 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 /пет/ години, с предмет на 
обществената поръчка – осъществяване на обществен превоз на пътници по междуселищните 
линии от утвърдената Общинска транспортна схема, както следва: 
 

 Две могили-Русе - два курса дневно 
 Две могили-Батин – два курса дневно 
 Две могили-Кацелово – един курс 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 
                  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. 

 

 
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) 
 


