
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  
№ 9 

 
Днес, на 21.08.2020 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 Йордан Борисов с вх. № 240/14.08.2020 

г., относно: Приемане на Отчет за дейността на Обществения посредник при 
Община Две могили за първото шестмесечие на 2020 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 242/17.08.2020 
г., относно: Прекратяване дейността на Временната комисия за изготвяне на 
предложения за съдебни заседатели за четиригодишен мандат в Районен съд 
град Бяла. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 252/17.08.2020 
г., относно: Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост (Хижа 
„Орлова чука“), намиращ се в землището на с. Пепелина, общ. Две могили, 
област Русе. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 254/17.08.2020 
г., относно: Приемане на Наредба № 31 за определяне обема на 
животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански 
животни на територията на Община Две могили. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 255/17.08.2020 
г., относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на 
Правилник № 6 за устройството и дейността на Общинско предприятие 
„Обществено хранене”, действащо на територията на Община Две могили, 
област Русе. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 256/17.08.2020 
г., относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на Общинско 
предприятие „Обществено хранене“ на МПС, собственост на ЦНСТ – гр. Две 
могили. 



7. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 258/18.08.2020 
г., относно: Приемане на Наредба № 30 за условията и реда за използване на 
спортните обекти, собственост на Община Две могили, област Русе. 

8. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 261/19.08.2020 
г., относно:  Приемане на информация за дейността на Общинско 
предприятие „Обществено хранене”за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. 

9. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 267/19.08.2020 
г., относно: Продажба на недвижим имот частна общинска собственост – 
„Дворно място“ в с. Кацелово. 

10. Разглеждане на Докладна записка от Ивайло Димитров с вх. № 270/20.08.2020 
г., относно: Изменение на Решение № 27, взето на заседание на Общинския 
съвет с Протокол № 3/20.12.2019 г. 

По първа точка от дневния ред докладва Мехмед Мехмедов: Съгласно 
разпоредбите на чл. 30 от Правилника № 5 за организацията и дейността на обществения 
последник, действащ на територията на община Две могили, област Русе, представям отчет 
за дейността на Обществения посредник при Община Две могили за първото шестмесечие 
на 2020 г. 

Предлагам ви да приемем отчета във вида, в който ни е представен. 
По втора точка от дневния ред докладва Галя Додева: С наше решение избрахме 

Временна комисия, която да направи съответните предложения за съдебни заседатели за 
четиригодишен мандат в Районен съд град Бяла, считано от 01.01.2021 г., които след 
решение на Общинския съвет да представим пред Окръжен съд – Русе.  

Комисията извърши необходимата работа, в резултат на което към 17.07.2020 г. 
постъпи едно заявление, което отговаря на изискванията на закона и е избрано за съдебен 
заседател, с което изпълни поставената задача.  

Предлагам ви да прекратим дейността на Временната комисия за изготвяне на 
предложения за съдебни заседатели за четиригодишен мандат в Районен съд град Бяла. 

По трета точка от дневния ред докладва Ахмед Недрет:  Община Две могили е 
собственик на недвижим имот по Акт за частна общинска собственост № 4166/10.07.2020 
г., находящ се в землището на с. Пепелина, община Две могили, обл. Русе, а именно: 
„Курортна, туристическа сграда“ с площ от 55 кв. м., представляваща двуетажна сграда с 
идентификатор 55837.156.1.1 по КККР на с. Пепелина (Хижа „Орлова чука“), разположена 
в поземлен имот с идентификатор 55837.156.1 по КККР на с. Пепелина, строена през 1976 
г. 

Хижата е предоставена безвъзмездно за управление на Общинско предприятие 
„Обществено хранене“ с Решение № 995, взето на заседание на Общински съвет – Две 
могили с Протокол № 50/19.04.2019 г. Към настоящия момент посещаемостта е много 
ниска, като за 2018 година е генерирала приход от такси в размер на 1048 лева, а за 2019 
година – 1347 лева. 

В деловодството на Община Две могили е постъпило заявление, с което е изявено 
желание за наемане на Хижа „Орлова чука“ с цел развитие на екологичен туризъм, 
ориентиран към семейни почивки, празненства на малки групи хора, съобразен със 
законовите норми. Намеренията на потенциалния наемател са дългосрочно наемане на 
хижата и инвестиране в нея с цел развитието на туристическия обект „Орлова чука“. 
Икономически изгодно е за Община Две могили, съществуващата хижа да бъде отдадена 
под наем на сериозен инвеститор, който да осъщестява текущата поддръжка, като 
същевременно Общината ще получава ежемесечен наем. С увеличаване посещаемостта на 



Хижата, ще се увеличат и посещенията на Пещерата „Орлова чука“ и Павилиона към нея, а 
от там и приходите от събираните такси. 

Към настоящият момент имотът не е включен за отдаване под наем в Раздел IV от 
Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на Община Две 
могили през 2020 година. Предлагам ви да приемем решението. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Ивайло Димитров: Съгласно чл. 133, 
ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВмД), Общинските съвети следва да 
приемат наредба, с която да определят обема на животновъдната дейност и да 
регламентират местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на 
общината. Именно това е една от причините за изготвянето на предложеният ни Проект за 
Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на 
селскостопански животни на територията на Община Две могили. 

На следващо място, приемането на Наредбата е необходимо и поради наличието 
само на частична законова регламентация относно отглеждането на животните с 
„нестопанска цел“ (за лични нужди), както на национално, така и на местно ниво. Редът, 
условията и обема на отглеждане са преценени в голяма степен като въпроси от местно 
значение, като при тяхното решаване следва да се имат предвид особеностите на 
територията на общината, както и конкретните и специфични нужди на населението. 

Приемането на Наредбата има за цел  да се създадат условия  и предпоставки за 
устойчиво и хармонично развитие на животновъдството с цел опазване на околната среда, 
здравето на хората и животните. Цели се също и осъществяването на ефективно управление 
и контрол от страна на местната администрация и териториалните държавни органи за 
спазване изискванията на нормативните и поднормативните актове, уреждащи 
отношенията в сферата на животновъдството. 

С приемането на наредбата се постига детерминираност, обективност, прозрачност 
и справедливост при определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане 
на селскостопански животни на територията на общината. Точното и ясно регламентиране 
на правилата при отглеждане на животни ще спомогне за подобряване на контрола върху 
отглеждането на селскостопански животни, както и за предотвратяване на 
нерегламентирано изхвърляне на животински отпадъци и подобряване хигиенните условия 
в населените места на територията на общината. 

Предложеният ни проект на наредба беше разгледан на заседание на втора и четвърта 
комисия. На извънредно свое заседание четвърта комисия направи няколко предложения за 
изменения на така предложените текстове, а именно: 

1. В глава II – Права и задължения на кметовете и кметските наместници, в чл. 
4, ал. 1, т. 10 да добие вида: 10. Определят със Заповед маршрута на движение на животните 
от животновъден обект по улиците на населените места.“ 

2. В глава III – Права и задължения на физическите и юридически лица 
наместници, в чл. 6, ал. 1 и ал. 2 да добият вида:  

„Чл. 6 (1) В строителните граници на населените места на територията на Община 
Две могили е позволено отглеждането на селскостопански животни.  

(2) Отглеждането на селскостопански животни със стопанска цел се извършва извън 
строителните граници на населените места или в тях – само в специално определените за 
отглеждането на селскостопански животни места, които попадат в строителните граници 
на населените места от общината.“ 



3. В глава III – Права и задължения на физическите и юридически лица 
наместници, всички точки от чл. 11 отпадат, като остане като текст само т. 15, която да 
стане съответно т. 1 и чл. 11 добива вида: 

„Чл. 11. Собствениците, съответно ползвателите, на животновъдни обекти със 
селскостопански животни са длъжни: 

1. Да имат обособено място или съоръжение в животновъдния обект за 
временно съхранение на тор и обеззаразяване, отговарящо на нормативните изисквания, 
съобразено с капацитета и технологията на отглеждане, като: 

а/ торовата маса да се използва по начин, непозволяващ замърсяване на почвата и 
околната среда или да се депонира от собственика на животните в собствен или нает имот, 
отстоящ най- малко на 300 метра от строителните граници на населеното място, както и от 
поземлени имоти с неземеделско предназначение, разположени извън строителните 
граници; 

б/ не се допуска натрупването на оборски тор в постройките за отглеждане на 
животни и прилежащата към тях свободна дворна площ за разходка, като торовата маса 
ежедневно се събира в съоръженията и същите периодично се почистват.“ 

4. В глава IV – Административно наказателни разпоредби, чл. 12 да добие вида: 
„Чл. 12. Наказва се с глоба от 50 до 200 лв., собственик на селскостопански животни, 

който ги извежда и прибира извън маршрутите за движение, определени със заповед на 
кмета на Общината, кмета на Кметството или кметския наместник.“ 

5. В глава IV – Административно наказателни разпоредби, чл. 14, т. 2 да добие 
вида: 

„2. съхранява и изхвърля оборска тор на неразрешени за това места – улични платна, 
тротоарни площи, зелени площи и др.“ 

6. В глава IV – Административно наказателни разпоредби, чл. 16, т. 2 да добие 
вида: 

„2. при клане на селскостопански животни в имотите допуска изтичането на телесни 
течности по уличните платна, тротоари, зелени площи и други площи за обществено 
ползване.“ 

7. В глава IV – Административно наказателни разпоредби Чл. 17 да добие вида:  
„Чл. 17. Наказва се с глоба от 100 до 500 лв., собственик на селскостопански животни 

в животновъдни обекти – лични стопанства, който:  
1. не допуска длъжностно лице от контролните органи в подлежащите на контрол 

обекти; 
2. не представя при поискване документи или информация с цел възпрепятстване на 

проверката.“ 
8. В Допълнителните разпоредби досегашната т. 10 отпада и създава нова т. 10, със 

следния текст: 
„10. „Специални места“ са регистрирани стопански обекти, съобразени с 

изискванията по ЗУТ.“ 
9. В Преходните и заключителни разпоредби се създава нов § 6 със следния текст: 
„§ 6. В шестмесечен срок от влизане в сила на настоящата наредба, 

собствениците/ползвателите на животновъдни обекти следва да ги преведат в състояние, 
отговарящо на изискванията на наредбата.“ 

С тези промени предлагам предложеният ни проект на наредба да бъде приет. 



По пета точка от дневния ред докладва Гяля Додева: През 2019 г. , Хижа „Орлова 
чука“ беше предоставена за безвъзмездно управление на Общинско предприятие 
„Обществено хранене“ . 

В Деловодството на Общината е постъпилозаявление, с което се изявява желание за 
наемане на хижата с цел развитие на туризма. Намеренията са за дългосрочно наемане на 
хижата и инвестиране в нея. Хижата за да бъде отдавана под наем дългосрочно, е 
необходимо да се измени Правилник № 6 за устройството и дейността на Общинско 
предприятие „Обществено хранене. Предлагам ви да приемем предложението. 

По шеста точка от дневния ред докладва Ивайло Пенев: „Център за настаняване 
от семеен тип“ – гр. Две могили (ЦНСТ) притежава лек автомобил с марка Фиат, модел 
Темпра, с рег. номер Р 6093 РР, който не се използва за задоволяване нуждите на ЦНСТ. От 
друга страна, Общинско предприятие „Обществено хранене“ разполага с два автомобила за 
доставяне на храна, като единия от тях към момента е повреден. Необходим им е още един 
автомобил, с който персонала, обслужващ пещера „Орлова чука“ и павилиона до нея да 
пътува и да изпълнява своите служебни задължения.  

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.  

По седма точка от дневния ред докладва Румен Марков: Представена ни е за 
приемане една нова наредба свързана с условията и реда за използване на спортните обекти, 
собственост на Община Две могили. 

В бр. 86 от 18.10.2018 г. на Държавен вестник бе обнародван Закон за физическото 
възпитание и спорта (ЗФВС). Един от въпросите, които закона урежда е статута, 
управлението и стопанисването на спортните обекти. Спортен обект, съгласно чл. 102, ал. 
1 от Закона е недвижим имот или част от него, който съгласно подробен устройствен план 
е предназначен за спортни функции, заедно с изградените и/или поставените преместваеми 
обекти и съоръжения, необходими за практикуване на съответния вид спорт, включващи и 
необходимите спомагателни и обслужващи обекти и помещения, свързани с неговото 
функциониране. Съгласно разписаното в Закона за физическото възпитание и спорта, 
спортните обекти могат да се предоставят за безвъзмездно за ползване, да бъдат отдавани 
под наем, предоставяни на концесия и върху тях да се учредяват ограничени вещни при 
условия и ред, определени в наредби, приети от общинските съвети. 

Съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗФВС, спортните обекти –общинска собственост, могат да 
се предоставят безвъзмездно за определено време при условия и ред, определени в наредба 
на общинския съвет за спортните дейности посочени в ал. 1 от същия член. 

Спортните обекти или части от тях –общинска собственост, може да се отдават под 
наем след провеждане на търг или конкурс, при условията и по реда на действащото 
законодателство и при спазване изискванията на Закона за физическото възпитание и 
спорта.  

Съгласно действащата нормативна уредба в наредбата на общинския съвет следва да 
бъдат определени: 

1. изискванията, на които да отговарят участниците; 
2. критериите за оценяване на размера на предвидените инвестиции и контролът 

по изпълнението им; 



3. условията за оценяване на възможностите за развитие на спортната дейност, 
както и постигнатите спортни резултати; 

4. редът за подаване и разглеждане на заявленията, класиране на участниците и 
сключване на договора. 

Законът дава възможност спортните обекти, общинска собственост, да се отдават 
под наем за срок до една година без търг или конкурс при условия и по ред, определени 
също в наредбата на спортен клуб – сдружение с нестопанска цел за осъществяване на 
общественополезна дейност, на спортна федерация или на обединен спортен клуб, които са 
вписани в регистрите по чл. 9, ал. 1 от закона. 

Съгласно чл. 108, ал. 1 спортни обекти или части от тях – държавна или общинска 
собственост, може да се отдават под наем за срок до 10 години, като в тази хипотеза не е 
предвидено изискване това да става само на спортни клубове. 

Спортните обекти или части от тях –общинска собственост, може да се отдават под 
наем за срок до 30 години само на спортни клубове, спортни федерации или обединени 
спортни клубове, вписани в съответния регистър по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС. 

Предложеният проект за Наредба е изготвен от определени от Кмета на общината 
служители от общинска администрация  

При разработване на проекта за наредба са взети предвид нормите на новия Закон за 
физическото възпитание и спорта и текстът на проекта е съобразен с тях. Съобразени са 
текстовете и на Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, 
който урежда използването на спортните обекти държавна собственост. 

Проектът на наредба запазва всички дадени възможности от ЗФВС за използване на 
спортните обекти. Предвидена е възможност за провеждане на търг или конкурс, както 
начинът ще се определя за всяка процедура според конкретния случай и целите които се 
поставят при ползването на обекта и резултатите, които се очакват. 

По девета точка от дневния ред докладва Мехмед Мехмедов: Общинско 
предприятие „Обществено хранене” осъществява своята дейност въз основа на Правилник 
№ 6 за устройството и дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене”, 
действащо на територията на Община Две могили, област Русе.  

Съгласно чл. 2, ал. 1 от  Правилник № 6, предмета на дейност на Общинско 
предприятие “Обществено хранене” е приготвяне и доставка на храна за деца, посещаващи 
ясли и детски градини, ученици и лица, ползващи услугите на Център за настаняване от 
семеен тип за възрастни хора с увреждания и Защитено жилище за хора с увреждания; 
приготвяне и транспортиране на храна за лица, ползващи услугите на Домашен социален 
патронаж по смисъла на чл. 36, ал. 2, т. 4 от Правилника за прилагане на Закона за 
социалното подпомагане; обществена трапезария; приготвяне и доставяне на храна; 
провеждане на тържества, обреди, ритуали, семинари, конференции, фестивали, коктейли 
и други в залата на предприятието; предоставяне на хотелиерски и ресторантьорски услуги; 
продажба на рекламни материали и сувенири и предоставяне на екскурзоводски и 
аниматорски услуги. 

В условията на пандемия предизвикана от вируса COVID-19, както и по време на 
обявеното извънредно положение и последвалата извънредна епидемична обстановка в 
страната, осезаемо се засили ролята на община Две могили, в подкрепа на уязвимата част 
от населението, както и ролята на социалните услуги, предоставяни от общинско 
предприятие „Обществено хранене”. По време на извънредното положение, стотици 
нуждаещи се непрестанно получаваха храна до домовете си, като на част от по-възрастното 
население бе помагано и с пазаруването на важни за тях стоки от бита. Всичко това бе 



извършвано при стриктно спазване на правилата за безопасност, дистанция и хигиена, за да 
се чувстват спокойни и защитени нуждаещите се жители на общината. В този тежък 
момент, те усетиха подкрепата на общината, а Общинско предприятие „Обществено 
хранене” доказа своята социална функция и че винаги може да бъде в помощ на населението 
при екстремни ситуации. 

За съжаление, на фона на извънредното положение и ограничителните мерки 
наложени с него, голяма част от останалата дейност на Общинско предприятие 
„Обществено хранене” бе силно засегната. Видно от подробно представените по-долу 
данни, през месеците март, април и май има рязък спад в потреблението на предлаганите 
хотелски и ресторантьорски услуги, организирането на тържества, както и в столовото 
хранене на учениците заради въведеното дистанционно обучение. 

В горепосочения период, се наложи да бъдат направени и допълнителни разходи за 
дезинфекция и предпазни средства, за да се гарантира качеството на предлаганите услуги, 
както и здравето на персонала на предприятието и жителите на общината. 

В последните месеци, все пак започва да се наблюдава повишаване на 
посещаемостта на стопанисваните обекти, което е сигурен знак, че гостите и туристите се 
чувстват в безопасност, благодарение на взетите мерки. Също така, тази тенденция дава 
надежда, че до края на летния сезон, постепенно ще се достигнат нивата на посещаемост от 
предходните години. 

За столовото хранене на учениците се спазват изискванията на Наредба № 6 от 
10.08.2011 г. за здравословно хранене на деца, Наредба № 9 от 21.07.2009 г., както и 
Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за безопасност и качествено хранене в училищата. Учениците, 
ползващи услугата на предприятието са средно 75 на ден. Цената на един купон е 2,30 лв., 
като той се заплаща изцяло от родителите на учениците. Поради обявяване на извънредно 
положение в страната заради COVID-19, продадените купони за периода от 01.01.-30.06. са 
2 452 броя на стойност 5 639,60 лв.  

Ежемесечно се изготвя справка за стойността на храната, приготвена и доставяна за 
15 потребители. Доставката на храната се осъществява с автомобили на ОП. Към 30.06.2020 
г. ЦНСТПЛУИ няма задължения към предприятието. 

Приготвяне и транспортиране на храна за лица, ползващи услугите на Домашен 
социален патронаж. Капацитетът на предприятието по тази дейност е 200 потребители, 
съгласно Решение на Общински съвет. В момента броят на хората, ползващи услугата е 152 
души. 

Приготвената храна се доставя до домовете на хората. Плащането на таксите се 
извършва по домовете на потребителите. Събраните такси за периода 01.01. – 30.06. 2020 г. 
са в размер на 39 563,92 лв. 

Несъбраните такси към 30.06.2020 г. са в размер на 561,60 лв., като са предприети 
мерки за тяхното събиране. 

Обществена трапезария включва проекта „Топъл обяд“ за 170 потребители в периода 
от 04.05.2020 г. Реализирането на дейността по социалната услуга „Топъл обяд” включва 
предоставянето на храна за обяд – супа, основно ястие и хляб на стойност 2,50 лв. за едно 
лице на ден и 0,40 лв. за всички съпътстващи разходи. Финансирането на проекта е от 
Агенция за социално подпомагане съгласно сключен договор с Община Две могили. По 
тази програма са получени авансово средства през месец май на стойност 8874 лв. 

По проект „ Топъл обяд“ от Европейска програма за 75 потребители, през месец юни 
2020г. е получен последният трансфер от АСП на стойност 21 449,95 лв. Проектът е 
приключил на 31.12.2019г. 



За отчетния период са проведени 7 мероприятия, като общият размер на приходите 
за периода е 2 152.70 лв., от които: 

- 5 мероприятия на обща стойност 1 956.90 лв. - платени в брой; 
- 2 мероприятия на обща стойност 195.80 лв. - платени по банков път по сметка на 

общината. 
Тази си дейност ОП „Обществено хранене“ осъществява чрез организиране на 

туристически обиколки на пещера „Орлова чука“, както и стопанисване на прилежащите 
към пещерата павилион „Бърза закуска“ и хижа „Орлова чука“. Павилион „Бърза закуска“ 
е отворен от края на м. май, а пещерата е отворена за посетители от 05.06.2020 г.  

ОБЩО ПРИХОДИ – 10 623.80 лева. 
Към 30.06.2020 г. ОП „Обществено хранене“ има задължения към доставчици в общ 

размер на 7 314.50 лв., от които 7 204.25 лв. са към основния доставчик фирма 
„Бороимпекс“ АД – гр. Борово.  

1. Закупени са 4 броя маси и 8 пейки за Павилион „Бърза закуска“. 
2. Закупени са дъски за направата на дървена ограда до билетния център на пещерата. 
3. Премахнати са стърчащи тръби от стари осветителни тела по тревните площи пред 

хижата. 
4. Подменени са челни дъски но покрива на Павилион „Бърза закуска“. 
Всички ремонтни дейности са извършени от персонала на ОП ОХ. 
Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, 

местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на свое заседание представената 
информация и излезе със становище тя да бъде приета в представения и вид. 

По десета точка от дневния ред докладва Ивайло Пенев: Община Две могили е 
собственик на недвижим имот по Акт за частна общинска собственост № 3843 от 22.11.2017 
г. на Кмета на Община Две могили, а именно: „Дворно място“ с площ 1200 кв. м., 
представляващо УПИ VІ 217 в кв. 58 по регулационния план на с. Кацелово, Община Две 
могили. Постъпило е заявление, с което е проявен интерес за закупуване на гореописания 
имот. 
 Имотът не е в добро състояние, обрасъл е с храстовидна растителност. Община Две 
могили няма ресурс да осъществи поддръжката на недвижимия имот, поради което 
целесъобразно би било той да бъде продаден. Продажбата на недвижимия имот ще генерира 
допълнителни приходи за Община Две могили. 
 Съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост „Продажбата на имоти и 
вещи – частна общинска собственост се извършва след решение на общински съвет от кмета 
на общината след провеждане на публичен търг или публичнооповестен конкурс”. 
Данъчната оценка на имота съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх. № 
680400671/13.08.2020 г. на Община Две могили е 4282,80 лв., а пазарната оценка съгласно 
изготвена Експертна оценка на независим лицензиран оценител е 4237,00 лв. без ДДС или 
5084,40 лева с ДДС. Видно е, че пазарната оценка е по-ниска от данъчната оценка. Съгласно 
разпоредбата на чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост „Разпоредителните 
сделки с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, се извършват по 
пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на 
вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени 
от независими лицензирани оценители”. В тази връзка Кметът на Общината ни предлага 
началната продажна цена да бъде в размер на 4300,00 лв. без ДДС или 5160 лв. с ДДС. 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 09:30 часа. 
 



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 Йордан Борисов 

с вх. № 240/14.08.2020 г., относно: Приемане на Отчет за дейността на Обществения 
посредник при Община Две могили за първото шестмесечие на 2020 г. 

2. Комисията със 7 /седем/ гласа „За“ приема Докладна записка от Юлиана 
Тодорова с вх. № 242/17.08.2020 г., относно: Прекратяване дейността на Временната 
комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за четиригодишен мандат в 
Районен съд град Бяла. 

3. Комисията със 7 /седем/ гласа „За“ приема Докладна записка от Божидар 
Борисов с вх. № 252/17.08.2020 г., относно: Отдаване под наем на имот - частна общинска 
собственост (Хижа „Орлова чука“), намиращ се в землището на с. Пепелина, общ. Две 
могили, област Русе. 

4. Комисията със 7 /седем/ гласа „За“ приема Докладна записка от Божидар 
Борисов с вх. № 254/17.08.2020 г., относно: Приемане на Наредба № 31 за определяне обема 
на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на 
територията на Община Две могили. 

5. Комисията със 7 /седем/ гласа „За“ приема Докладна записка от Божидар 
Борисов с вх. № 255/17.08.2020 г., относно: Приемане на Правилник за изменение и 
допълнение на Правилник № 6 за устройството и дейността на Общинско предприятие 
„Обществено хранене”, действащо на територията на Община Две могили, област Русе. 

6. Комисията със 7 /седем/ гласа „За“ приема Докладна записка от Божидар 
Борисов с вх. № 256/17.08.2020 г., относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на 
Общинско предприятие „Обществено хранене“ на МПС, собственост на ЦНСТ – гр. Две 
могили. 

7. Комисията със 7 /седем/ гласа „За“ приема Докладна записка от Божидар 
Борисов с вх. № 258/18.08.2020 г., относно: Приемане на Наредба № 30 за условията и реда 
за използване на спортните обекти, собственост на Община Две могили, област Русе. 

8. Комисията със 7 /седем/ гласа „За“ приема Докладна записка от Божидар 
Борисов с вх. № 261/19.08.2020 г., относно: Приемане на информация за дейността на 
Общинско предприятие „Обществено хранене”за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. 

9. Комисията със 7 /седем/ гласа „За“ приема Докладна записка от Божидар 
Борисов с вх. № 267/19.08.2020 г., относно: Продажба на недвижим имот частна общинска 
собственост – „Дворно място“ в с. Кацелово. 

10. Комисията със 7 /седем/ гласа „За“ приема Докладна записка от Ивайло 
Димитров с вх. № 270/20.08.2020 г., относно: Изменение на Решение № 27, взето на 
заседание на Общинския съвет с Протокол № 3/20.12.2019 г. 

  
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) 


