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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  
№ 2 

 

Днес, на 24.01.2020 г. от 8.30 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. 

На заседанието на комисията присъства Нейхан Назиф – Началник отдел 

„Общинска собственост, земеделие и гори” в Общинска администрация. 

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. № 26/20.01.2020 г., 

относно: Приемане на Общинска стратегия за управлението на общинската собственост в 

Община Две могили за мандат 2019 – 2023 година. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 27/20.01.2020 г., 

относно: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2020 година. 

3. Разглеждане на Доклад от Божидар Борисов с вх. № 30/22.01.2020 г., относно: 

Приемане бюджета на Община Две могили за 2020 г. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 406/23.12.2019 г., 

относно: Приемане на Наредба за отмяна на Наредба № 11 за публично-частните 

партньорства, създавани на територията на община Две могили, област Русе. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 6/07.01.2020 г., 

относно: Прекратяване дейността на Временната комисия за изработване на проект за 

Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 7/09.01.2020 г., 

относно: Избор на представители от Общинския съвет в Областния и Общинския съвет за 

намаляване на риска от бедствия. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 8/14.01.2020 г., 

относно: Бракуване на движима вещ – общинска собственост. 

8. Разглеждане на . Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 9/14.01.2020 г., 

относно: Бракуване на движима вещ – общинска собственост. 
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9. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 10/15.01.2020 г., 

относно: Информация за сключени договори за извършване на услуга с личен труд в 

Община Две могили, основания и постигнати резултати за периода от месец Януари 2019 

г. – до месец Декември 2019 г. 

10. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 11/15.01.2020 г., 

относно: Информация за работата на общинската администрация по административното 

обслужване на физическите и юридическите лица през 2019 г. 

11. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 12/16.01.2020 г., 

относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Две могили от 

общинската администрация за второто шестмесечие на 2019 година. 

12. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 20/20.01.2020 г., 

относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на Кметство – с. Баниска на МПС, 

собственост на Община Две могили. 

13. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 29/20.01.2020 г., 

относно: Провеждане на редовно общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от «ВиК» ООД-Русе. 

По първа точка от дневния ред докладва Румен Марков: Съгласно чл. 8, ал. 8 от 

Закона за общинската собственост, Общинският съвет приема Стратегия за управлението 

на общинската собственост в Община Две могили за срока на мандата си (2019 – 2023 г.) 

по предложение на Кмета на общината. 

Стратегията за управлението на общинската собственост на Община Две могили е 

разработена в съответствие с изискванията на Закона за общинската собственост на базата 

на анализ на състоянието по управлението и разпореждането с общинска собственост. 

Основните цели при управлението на общинската собственост, определени в 

разработената стратегия са в съответствие с главната стратегическа цел и приоритетите на 

Общинския план за развитие на Община Две могили за периода 2014 - 2020 година.  

Разисквания по първа точка: 
1. Драгомир Дамянов: При разглеждането на бюджета, в капиталовата программа 

видяхме, че е заложено закупуването на пелетни котли за всички кметства на територията 

на общината. Защо това не е отразено в стратегията, а са планувани от добива на 

дървесина, отново да бъдат снабдени тези учреждения. Би могло след въвеждането на 

пелетно отопление на кметствата, тази дървесина да бъде освободена за продажба и там 

също ще има приходи. 

2. Нейхан Назиф: Не съм запознат с капиталовата програма на общината. 

3. Драгомир Дамянов: Това осначава, че това което изготвя твоят отдел не 

кореспондира с това, което изготвя финансовата дирекция. При изготвянето на такива 

документи би следвало всички да се събирате и да ги обсъждате тези неща. 

По втора точка от дневния ред докладва Мехмед Мехмедов: Съгласно чл. 8, ал. 

9 на Закона за общинската собственост, Общинският съвет приема Годишна програма за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по предложение на кмета на 

общината.  

Годишната програма е изработена, като се имат предвид: прогноза за очакваните 

приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и 

разпореждането с имоти - общинска собственост; описание на имотите, които общината 

има намерение да предложи за предоставяне под наем, под аренда, за продажба, за 

учредяване на ограничени вещни права, както и за възлагане чрез концесия, съобразно 

проявен инвестиционен интерес към определени имоти общинска собственост, изтичащи 

договори през настоящата година; описание на имотите, които общината има намерение 
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да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с описание на 

нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна; описание на 

имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и способите за 

тяхното придобиване; обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на 

частни имоти; необходимостта от ефективно управление. 

Годишната програма е част от Стратегията за управление на общинската 

собственост в Община Две могили за мандат 2019 - 2023 г. и в нея могат да се правят 

съответните промени. 

Програмата е съобразена и с проекта за бюджет на Община Две могили за 2020 г. и 

отчита проблемите в дейността, обуславяни от състоянието на имотите и от пазара. 

Разисквания по втора точка не бяха направени. 
По трета точка от дневния ред докладва Румен Марков: Основните приходи, 

които се залагат в бюджета на общината, това са приходите от управлението и 

разпореждането с имоти общинска собственост. Залегнатите в бюджет 2020 приходи от 

местни дейности са в размер на 4 324 097 лева, от които данъчни приходи 566 000 и 

неданъчни приходи 1 478 000 лева. Заложени са както от програмата за управление на 

общинската собственост, така и въз основа на двете дирекции, които след няколко точки 

също ще имат отчет. Леко оптимистичен но предполагаемо изпълним бюджет.  

Разисквания по трета точка нямаше. 
По четвърта точка от дневния ред докладва Мехмед Мехмедов: Предложен ни 

е проект на Наредба за отмяна на Наредба № 11 за публично-частните партньорства, 

създавани на територията на община Две могили, област Русе. Причините, които налагат 

приемането на Наредба за отмяна на Наредба № 11 за публично-частните партньорства, 

създавани на територията на Община Две могили, област Русе са, че в Държавен вестник 

бр. 45 от 15.06.2012 г. е обнародван Закон за публично-частните партньорства, който влезе 

в сила на 01.01.2013 г. До момента на практика не са реализирани ПЧП проекти по ЗПЧП 

и Наредба № 11 поради ограничения обхват на услугите, които е възможно да се 

предоставят чрез ПЧП, неефективната система на планиране и разрешаване на проектите 

за ПЧП, финансовите условия за реализацията на договорите за ПЧП и неподходящите 

процедури за избор на частен партньор. Съобразявайки цитираните разпоредби се налага 

отмяната на подзаконовия акт, приет от Общински съвет Две могили. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 
По пета точка от дневния ред докладва Галя Додева: На 14.11.2019 г. комисията 

за изработване на проект за Правилник № 1 проведе заседание и изготви проекта, който 

беше приет миналия месец. Поставената задача е изпълнена и ние трябва да вземем 

решение за прекратяване дейността на временната комисия. 

Разисквания по пета точка нямаше. 
По шеста точка от дневния ред докладва Ивайло Пенев: Съгласно чл. 64, ал. 1 

от Закона за защита при бедствия, Областният управител организира и ръководи защитата 

при бедствия в областта. За подпомагане неговата дейност се създава Областен съвет за 

намаляване на риска от бедствия, в който членове са кметовете на общини или 

оправомощени техни представители, по един представител на общинския съвет от всяка 

община на територията на областта, директорът на регионална дирекция "Пожарна 

безопасност и защита на населението", директорът на областната дирекция на МВР, 

командирът на военното формирование на територията на областта, директорът на 

териториалната дирекция на Държавна агенция "Национална сигурност", директорът на 

центъра за спешна медицинска помощ, ръководителите на териториалните звена на 

централната администрация на изпълнителната власт, юридически лица, включително 

юридически лица с нестопанска цел, и други, имащи отношение към намаляването на 

риска от бедствия. Съгласно чл. 65а от същия закон Общинският съвет следва да си избере 

свои представители за създаване и на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия. 
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На 06.01.2020 г. в Общинския съвет бе получено писмо от Областния управител 

на област Русе с изх. № 04-00-62 от 06.01.2020 г., с което се иска актуализиране състава на 

Областния съвет за намаляване на риска от бедствия на Област Русе. 

В тази връзка е необходимо Общинският съвет да избере и предложи от своя 

състав членове, които да участват в работата на тези два съвета. 

Предложението е в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия да бъде 

избрана Юлиана Кънчева Тодорова – Председател на Общинския съвет, а в Общинския 

съвет за намаляване на риска от бедствия – Ахмед Недрет Ахмед и Румен Манолов 

Марков. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 
По седма точка от дневния ред докладва Ахмед Недрет: Община Две могили е 

собственик на моторно превозно средство “Пежо 307”, с рег. № Р 1008 РР, Рама № 

VF33C8HZB82240515, двигател №10FD010011723. Със своя Заповед № 13/08.01.2020 г., 

Кметът на Общината е назначил комисия, която да извърши проверка и да събере 

необходимите документи, относно техническото състояние на превозното средство. 

Комисията установи, че автомобилът е на 380 000 км. Съществуват множество забележки 

по външния му вид и не е в движение, поради техническа неизправност на двигателя, 

въпреки извършените ремонти през последните години. Ремонтът на ходовата част е 

нерентабилен. Гумите са износени. Предложението на комисията е да бъде изготвена 

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

превозното средство. Предложението е автомобилът да бъде предаден за вторични 

суровини като отделни части и детайли да бъдат запазени. 
Разисквания по седма точка нямаше. 
По осма точка от дневния ред докладва Ахмед Недрет: Община Две могили е 

собственик на моторно превозно средство Пежо Експерт 1.9D с рег. № Р 1022 РН, Рама № 

VF3224DH212390815, двигател № 6000073. Със своя заповед № 13/08.01.2020 г., Кметът 

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

документи, относно техническото състояние на превозното средство. Комисията установи, 

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, не работи отоплителната система и не подлежи на ремонт. Гумите са износени. 

Трудно се намират резервни части и детайли на достъпни цени. Предложението на 

комисията е да бъде изготвена Докладна записка до Общински съвет – Две могили за 

даване на съгласие за бракуване на превозното средство. Предложението е автомобилът да 

бъде предаден за вторични суровини като отделни части и детайли да бъдат запазени. 
Разисквания по осма точка нямаше. 
По девета точка от дневния ред докладва Румен Марков: Предоставена ни е 

Информация за сключени договори за извършване на услуга с личен труд в Община Две 

могили, основания и постигнати резултати за периода от месец Януари 2019 г. – до месец 

Декември 2019 г. Общият им брой е 69 на четиридесет броя лица на обща стойност от 39 

100.96 лева, изброени са, предлагам да приемем информацията. 

Разисквания по девета точка нямаше. 
По десета точка от дневния ред докладва Румен Марков: Дирекция 

„Административноправно и информационно обслужване” подпомага осъществяване 

правомощията на кмета на общината и извършва дейности по административното 

обслужване при предоставяне на административни услуги на гражданите и бизнеса в 

областта на гражданското състояние, адресна регистрация, както и води регистъра на 

Нотариалните заверки. 

Административното обслужване обхваща всяка дейност по извършване на 

административни услуги от структурите на общинска администрация. Общите правила за 

организацията на административното обслужване са определени в Наредбата за 

адмистративното обслужване, а за неуредените въпроси са утвърдени  вътрешни правила. 
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Административното обслужване в дирекциите е организирано по отдели чрез пряко 

ангажирани служители, които предоставят информация относно: предлаганите 

административни услуги на достъпен и разбираем език; различните комуникационни 

средства и начини за достъп до администрацията - посещение на място, поща и 

електронна поща, телефон, факс и др.; отговарят на запитвания от общ характер и 

насочват въпросите по компетентност до звената в съответната администрация, както и 

към други административни органи, компетентни по съответния въпрос; предоставят 

стандартни бланки на заявления за административни услуги; приемат и регистрират 

заявления и искания, жалби и протести, сигнали и предложения; приемат заявления и 

регистрират устни запитвания по Закона за достъп до обществена информация; дават 

информация за пълния набор от необходимите документи свързани с предоставянето 

на определена услуга и разясняват изискванията, на които трябва да отговарят 

заявлението или искането за извършване на административната услуга, жалбата, 

протестът, сигналът или предложението; дават информация за хода на работата по 

преписка; осъществяват връзката с останалите звена от администрацията по повод 

осъществяване на административното обслужване; насърчават потребителите на 

административни услуги да изразяват мнения и препоръки относно качеството на 

предоставяните услуги; разясняват начина на плащане на заявената административна 

услуга. Предлагам да приемем така предложената ни информация. 

Разисквания по десета точка нямаше. 
По единадесета точка от дневния ред докладва Галя Додева: Представен ни е 

отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Две могили от общинската 

администрация за второто шестмесечие на 2019 година. Отчетът е подробно описан, 

представен е в табличен вид, предлагам да го приемем. 

Разисквания по единадесета точка нямаше. 
По дванадесета точка от дневния ред докладва Ивайло Димитров: Община Две 

могили притежава лек автомобил с марка УАЗ, който не се използва за задоволяване 

нуждите на Общината. От Кметство с. Баниска е постъпило искане за осигуряване на лек 

автомобил от страна на Общината за задоволяване на транспортните нужди на 

Кметството, което към настоящия момент не разполага с такъв. Въпросният автомобил ще 

послужи на Кметството за опесъчаване на улиците в селото през зимния сезон, за 

превозване на работниците от Кметството до различни обекти на работа извън селото, за 

пренасяне на различни тежки инструменти и инвентар, необходими за работата им, както 

и за други транспортни нужди. Съгласно 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.”, а съгласно 

чл. 32 от Наредба № 7 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи 

– общинска собственост в Община Две могили, област Русе, предоставянето за 

управление се осъществява от Кмета на Община Две могили след Решение на Общински 

съвет. Предлагам да подкрепим предложението. 

Разисквания по дванадесета точка нямаше. 
По тринадесета точка от дневния ред докладва Ивайло Димитров: Настоящата 

докладна записка е във връзка с провеждане на редовно общо събрание на Асоциацията по 

ВиК в град Русе. Радовното общо събрание на асоциацията е предвидено за 27.02.2020 г. 

от 11.30 часа, на което ще бъдат разгледани и приети: Годишен отчет за дейността на 

Асоциацията по ВиК – Русе през 2019 г.; Отчет за изпълнението на бюджета на 

Асоциацията по ВиК – Русе за 2019 г.; Годишен финансов отчет на Асоциацията по ВиК – 

Русе за 2019 г.; Проект на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2020 г. Съгласно чл. 

198е, ал. 5 от Закона за водите представителят на Общината за всяко заседание на Общото 

събрание се избира от Общинския съвет. Предложението е да бъде определен Божидар 

Борисов – Кмет на Община Две могили, а при невъзможност той да участва, определя 

Георги Великов – зам.-кмет на Община Две могили да го представлява. Предлагам да 

подкрепим предложението. 
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Разисквания по тринадесета точка нямаше. 
 
 

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 Божидар 

Борисов с вх. № 26/20.01.2020 г., относно: Приемане на Общинска стратегия за 

управлението на общинската собственост в Община Две могили за мандат 2019 – 2023 

година. 

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

Борисов с вх. № 27/20.01.2020 г., относно: Приемане на годишна програма за управление 

и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 година. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Доклад от Божидар Борисов с вх. 

№ 30/22.01.2020 г., относно: Приемане бюджета на Община Две могили за 2020 г. 

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

Борисов с вх. № 406/23.12.2019 г., относно: Приемане на Наредба за отмяна на Наредба № 

11 за публично-частните партньорства, създавани на територията на община Две могили, 

област Русе. 

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

Тодорова с вх. № 6/07.01.2020 г., относно: Прекратяване дейността на Временната 

комисия за изработване на проект за Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация. 

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

Тодорова с вх. № 7/09.01.2020 г., относно: Избор на представители от Общинския съвет в 

Областния и Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия. 

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

Борисов с вх. № 8/14.01.2020 г., относно: Бракуване на движима вещ – общинска 

собственост. 

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

Борисов с вх. № 9/14.01.2020 г., относно: Бракуване на движима вещ – общинска 

собственост. 

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

Борисов с вх. № 10/15.01.2020 г., относно: Информация за сключени договори за 

извършване на услуга с личен труд в Община Две могили, основания и постигнати 

резултати за периода от месец Януари 2019 г. – до месец Декември 2019 г. 

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

Борисов с вх. № 11/15.01.2020 г., относно: Информация за работата на общинската 

администрация по административното обслужване на физическите и юридическите лица 

през 2019 г. 

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

Борисов с вх. № 12/16.01.2020 г., относно: Отчет за изпълнение на решенията на 

Общински съвет - Две могили от общинската администрация за второто шестмесечие на 

2019 година. 

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

Борисов с вх. № 20/20.01.2020 г., относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на 

Кметство – с. Баниска на МПС, собственост на Община Две могили. 
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13. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Божидар 

Борисов с вх. № 29/20.01.2020 г., относно: Провеждане на редовно общо събрание на 

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

Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.00 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) 

 
 
 
 

Председател на комисията: 
    

     
 

                                                                            _________ (Румен Марков) 
 
 
 
 
 

Секретар   на   комисията: 
     

    
 

___________ (Ахмед Недрет) 
 


