
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  
№22 

 

Днес, на 23.09.2021 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. №250/09.09.2021г. 

 - Информация за резултатите от дейността на Кметския наместник на Кметство   
село Могилино за периода м. септември 2020 г. до м. септември 2021 г. и 
проблемите, които стоят пред него 

2. Разглеждане на Докладна записка от ЛЪЧЕЗАР ГЕОРГИЕВ МИНЕВ с вх. 
№251/14.09.2021г. 

-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. №254/17.09.2021г. 

-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. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. №256/17.09.2021г. 
-Предоставяне безвъзмездно за управление на движими вещи – автобус 
„Исузу Евро Тюркоаз” с рег. № Р 7650 РК, автобус „Исузу Евро Тюркоаз” с 
рег. № Р 1557 АК и автобус „Хюндай Каунти“ с рег. № Р 7644 РК за нуждите 
на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. №257/17.09.2021г. 
-Предоставяне безвъзмездно за управление на движима вещ - общинска 
собственост, а именно: автобус марка  „Пежо Боксер” с рег. № Р 5594 РХ за 
нуждите на Детска градина „Първи юни” -  с. Баниска и нейният филиал 
„Детелина“ в с. Бъзовец. 



6. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. №262/17.09.2021г. 
                 - Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост. 

 
7. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. №263/17.09.2021г. 

     - Именуване на улици в стопански двор „Изток“ и стопански двор „Запад“ гр.    
Две могили. 

 
8. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. №266/21.09.2021г. 

            - Продажба на УПИ I - 522 в кв. 57 по регулационния план на с. Баниска, община 
Две могили, област Русе, ул. „Баниски лом“ № 3, с построена в него двуетажна 
масивна сграда построена през 1987 г. с площ от 66,57 кв. м., представляващо 
„Жилище за специалисти“ по Акт за частна общинска собственост № 
4038/08.04.2019 г. 

 
9. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. №273/29.09.2021г. 

-Даване на предварително съгласие за учредяване право на строеж за проектиране 
и    изграждане на фотоволтаични паркове „Кацелово“ и „Пепелина“. 
 

10. Разглеждане на Докладна записка от Божидар Борисов с вх. №274/29.09.2021г. 
   -Удължаване на 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.  
 

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 Могилино 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 Могилино 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 Мехмед Мехмедов: Във връзка с 

Решение № 273 по Протокол № 15/29.12.2020 г., представям Информация за резултатите 
от дейността на Кмета на Кметство село Бъзовец през 2019 и 2020 година и проблемите, 
които стоят пред него. 
Приема за сведение Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство 
село Бъзовец през 2019 и 2020 година и проблемите, които стоят пред него. 
Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 

 
 По трета точка от дневния ред докладва Румен Марков: 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 е 
приета на основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, по силата на който, 
общинският съвет е оправомощен да приема наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги. А съгласно чл. 9 от цитираната 
Наредба № 5 на Общински съвет, промените в размера на местните такси и цени на 
услугите се извършва по реда на тяхното приемане. 



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: 

Причините, 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 изменението на Закона за предучилищното и 
училищното образование (ЗПУО) и актовете по неговото приложение. 

Цели, които се поставят: 
Целта на настоящия проект за изменение и допълнение на Наредба № 5 е 

подпомагане на заплащането на дължимите от родителите такси, подобряване на достъпа 
до предучилищно образование и пълен обхват на децата в предучилищна възраст в 
образователната система, с оглед осигуряване на интелектуалното, емоционалното, 
социалното, духовно-нравственото и физическото развитие и подкрепа на всяко дете, 
формиране в децата на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот. 

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 
Финансовите средства, необходими за прилагането на предложените промени, ще 

са за сметка на държавния бюджет и за 2021 г. са регламентирани в Решение № 790 от 
30 октомври 2020 г. на Министерски съвет.  

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:  
Проектът не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз, ето 

защо не се налага анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Предлаганият 
Проект 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 е подзаконов 
нормативен акт и е в съответствие с разпоредбите и целите на националното и местното 
законодателство, в това число с нормативните актове от по-висока степен. Предлаганият 
Проект на Наредба не противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското 
законодателство. 
 Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 

 
По четвърта точка от дневния ред докладва Иваило Пенев: Община Две могили е 
собственик на ученическите автобуси „Исузу Евро Тюркоаз” с рег. № Р 7650 РК, „Исузу 
Евро Тюркоаз” с рег. № Р 1557 АК и  „Хюндай Каунти“ с рег. № Р 7644 РК. С Решения 
на Общински съвет – Две могили гореизброените превозни средства са предоставени 
безвъзмездно за управление на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили, като 
след влизане в сила на Решенията са сключени договори за предоставяне безвъзмездно 
за управление със срок до 01.11.2021 г. На 09.09.2021 г. в деловодството на Община Две 
могили е постъпило писмо с вх. № 3982/09.09.2021 г. от директора на СУ „Св. Св. Кирил 
и Методий” – гр. Две могили – г-жа Елка Маринова, с което е поискано вземане на ново 
Решение от Общинския съвет, с което горепосочените училищни автобуси да бъдат 
предоставени безвъзмездно за управление на училището. 

Предоставя на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили безвъзмездно за 
управление автобус марка „Исузу Евро Тюркоаз” с рег. № Р 7650 РК за срок до 



01.11.2026 г., считано от 02.11.2021 г. Превозното средство да се използва за превоз на 
ученици, обучаващи се в училището.  

2. Предоставя на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили безвъзмездно 
за управление автобус марка „Исузу Евро Тюркоаз” с рег. № Р 1557 АК за срок до 
01.11.2026 г., считано от 02.11.2021 г. Превозното средство да се използва за превоз на 
ученици, обучаващи се в училището. 

3. Предоставя на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили безвъзмездно 
за управление автобус марка „Хюндай Каунти” с рег. № Р 7644 РК за срок до 01.11.2026 
г., считано от 02.11.2021 г. Превозното средство да се използва за превоз на ученици, 
обучаващи се в училището. 

4. Възлага на Кмета на Община Две могили да сключи договор с директора на СУ 
„Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили за предоставяне безвъзмездно за управление 
на превозните средства.  

5. В тридневен срок от сключване на договора, Кмета на Община Две могили да 
представи копие от същия в Общински съвет, съгласно чл. 44, ал. 1, т. 18 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация. 
Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 

 
По пета точка от дневния ред докладва Иваило Пенев: Община Две могили е 
собственик на ученически автобус - „Пежо Боксер” с рег. № Р 5594 РХ. С Решение № 
1099, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 56/04.10.2019 
г., автобусът е предоставен безвъзмездно за управление на ДГ „Първи юни“ – с. Баниска 
за срок до 01.11.2021 г. за извозване на децата от с. Могилино и с. Помен до ДГ „Първи 
юни“ – с. Баниска и на децата от с. Чилнов до нейния филиал „Детелина“ – с. Бъзовец. 
След вземане на Решението от Общински съвет е сключен и Договор № 17/20.01.2020 г. 
за предоставяне безвъзмездно за управление на движима вещ – общинска собственост, 
като срокът му изтича на 01.11.2021 г. В деловодството на Община Две могили е 
постъпила Докладна записка с вх. № 3976/09.09.2021 г. от Директора на ДГ „Първи юни“ 
– с. Баниска – г-жа Венета Илиева, с която е поискано да бъде взето ново Решение от 
Общински съвет за предоставяне безвъзмездно за управление на горепосочения автобус 
поради изтичане срока на договора. 

1. Предоставя на ДГ „Първи юни” - с. Баниска безвъзмездно за управление 
автобус марка „Пежо Боксер” с рег. № Р 5594 РХ за срок до 01.11.2026 г., считано от 
02.11.2021 г. Превозното средство да се използва за превоз на деца, посещаващи детската 
градина и нейният филиал „Детелина” - с. Бъзовец.  

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да сключи договор с директора на ДГ 
„Първи юни” - с. Баниска за предоставяне безвъзмездно за управление на превозното 
средство.  

3. В тридневен срок от сключване на договора, Кмета на Община Две могили да 
представи копие от същия в Общински съвет, съгласно чл. 44, ал. 1, т. 18 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация. 
Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 
По шеста точка от дневния ред докладва Мехмед Мехмедов: Община Две могили е 
собственик на следната част от имот – публична общинска собственост, съгласно Акт за 
публична общинска собственост № 142 от 20.04.2000 г. на Кмета на Община Две могили, 
а именно: „Помещение” с площ от 12 кв. м., находящо се на първи етаж на построената 
през 1987 година масивна двуетажна сграда с № 240, предназначена за „Здравен дом”, с 



площ от 210 кв. м., разположена в дворно място, съставляващо имот І в квартал 32 по 
устройствения план на село Бъзовец, община Две могили, област Русе, находящ се в село 
Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 101. 

С Решение № 1039, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с 
Протокол № 63/26.08.2011 г. гореописаната част от имот – публична общинска 
собственост е отдадена под наем ,след проведен публичен търг с явно наддаване, на 
„Кабелнет“ ООД за срок от 10 години. На 19.12.2011 година е сключен и Договор за наем 
№ 378/19.12.2021 г. Неговият срок изтича на 01.12.2021 г.  

На 17.09.2021 г. в деловодството на Община Две могили е постъпило заявление с 
вх. № 4115/17.09.2021 г. от „Кабелнет“ ООД, с което е заявено желание да продължат да 
ползват гореописаната част от общински имот. Поради тази причина е необходимо 
вземане на ново Решение от Общински съвет – Две могили, след което да бъде проведен 
търг за отдаване под наем на имота. 

1. Дава съгласие „Помещение” с площ от 12 кв. м., находящо се на първи етаж на 
построената през 1987 година масивна двуетажна сграда с № 240, предназначена за 
„Здравен дом”, с площ от 210 кв. м., разположена в дворно място, съставляващо имот І в 
квартал 32 по устройствения план на село Бъзовец, община Две могили, област Русе, 
находящ се в село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 101 да бъде включено в 
Раздел ІV на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост на Община Две могили през 2021 г. 

2. Дава съгласие да бъде отдадена под наем след провеждане на публичен търг с 
явно наддаване следната част от имот – публична общинска собственост, а именно: 
„Помещение” с площ от 12 кв. м., находящо се на първи етаж на построената през 1987 
година масивна двуетажна сграда с № 240, предназначена за „Здравен дом”, с площ от 
210 кв. м., разположена в дворно място, съставляващо имот І в квартал 32 по 
устройствения план на село Бъзовец, община Две могили, област Русе, находящ се в село 
Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 101 за срок от 10 (десет) години. 

3. Началната годишна наемна цена при провеждането на търга е в размер на 18,00 
лв. (осемнадесет лева) без ДДС или 21,60 лева (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. 

3.1. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 
3.2. 30 на сто от постъпленията от наем на общинския имот по т. 2 да се използват 

за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и 
техническата инфраструктура на територията на съответното населено място, съгласно 
разпоредбата на чл. 52, ал. 5, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация. 

4. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението. 
Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 

 
 
По седма точка от дневния ред докладва Ивайло Димитров: В Раздел VII от 

Наредба № 8 за символиката, за именуване и преименуване на улици, обекти с общинско 
значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Община 
Две могили, Област Русе, (наричана по-долу „Наредба № 8“), приета от Общински съвет 
– Две могили с Решение № 94 по Протокол № 9 от 07.03.2008 г., посл. изм. с Решение № 



735 по Протокол № 36 от 30.03.2018 г., е уредена процедурата по наименоване на улици 
на територията на Община Две могили. 

В съответствие с чл. 92, т. 1 от Наредба № 8 правя настоящото предложение за 
именуване на две улици в Стопански двор „Изток“ и една в Стопански двор „Запад“ гр. 
Две могили, поради следните мотиви: 

В Стопански двор „Запад“ в град Две могили е ситуирана второстепенна улица с 
площ от 5566 кв. м, публична общинска собственост с идентификатор 20184.1.2814. 
Същата не е наименована, тъй като е предвидена за обслужване на имот, собственост на 
бившите ТКЗС и АПК. Впоследствие в Стопански двор „Запад“ са образувани няколко 
имота, собственост на различни физически и юридически лица. Това налага 
необходимостта от именуване на улицата с цел създаване възможност на собствениците 
на имоти да се снабдят с административен адрес, за да могат да открият самостоятелни 
партиди и да сключат договори с експлоатационните дружества („ВиК“ ООД гр. Русе, 
„Енерго Про Варна“ ЕАД и т.н.) за присъединяване към мрежите на техническата 
инфраструктура. 

1. Улица в стопански двор „Запад“ от ОК 39 през ОК 502, ОК 501, ОК 500, ОК 499, 
ОК 498, ОК 497, ОК 496, до ОК 505 по регулационния план на град Две могили, 
одобрен със Заповед № 154 от 05.09.1994 г. на Кмета на Община Две могили да 
се именува „Двеста и първа“ („201“). 

2. Улица с в стопански двор „Изток“ от ОК 514 през ОК 532, ОК 516, ОК 517, ОК 
518, ОК 519, ОК 520, ОК 529, ОК 528, ОК 527, ОК 526 до ОК 525 по 
регулационния план на град Две могили, одобрени със Заповед № 65 от 06.02.1984 
г. на Окръжен народен съвет – Русе да се именува „Сто и първа“ („101“). 

3. Улица с в стопански двор „Изток“ от ОК 410А през ОК 511, ОК 531, ОК 512 до 
ОК 513 по регулационния план на град Две могили, одобрени със Заповед № 119 
от 04.04.2006 г. на Кмета на Община Две могили да се именува „Сто и втора“ 
(„102“) 

4. Възлага на кмета на Община Две могили да предприеме последващи действия в 
съответствие с действащото законодателство. 

Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 
 

     По осма точка от дневния ред докладва Ахмед Недрет: Община Две могили 
е собственик на следния имот – частна общинска собственост, а именно: УПИ I - 522 в 
кв. 57 по регулационния план на с. Баниска, община Две могили, област Русе, ул. 
„Баниски лом“ № 3, представляващо „дворно място“, с площ от 771 кв. м., при граници 
и съседи: север – улица, изток – УПИ II - 527, юг – УПИ X - 523, с построена в него 
двуетажна масивна сграда, състояща се от четири стаи, две кухни, сервизно и избено 
помещение, построена през 1987 г. с площ от 66,57 кв. м., по Акт за частна общинска 
собственост № 4038/08.04.2019 г. на Кмета на Община Две могили. Сградата е 
предназначена за „Жилище за специалисти“. Покривната и конструкция е в много лошо 
състояние и изисква цялостен ремонт. 

1. Дава съгласие да бъде включен в Раздел IV от Програмата за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост на Община Две могили през 2021 година 
следният имот – частна общинска собственост, а именно: УПИ I - 522 в кв. 57 по 
регулационния план на с. Баниска, община Две могили, област Русе, ул. „Баниски лом“ 
№ 3, представляващо „дворно място“ с площ от 771 кв. м., при граници и съседи: север 
– улица, изток – УПИ II - 527, юг – УПИ X - 523, с построена в него двуетажна масивна 
сграда състояща се от четири стаи, две кухни, сервизно и избено помещение, построена 
през 1987 г. с площ от 66,57 кв. м., по Акт за частна общинска собственост № 



4038/08.04.2019 г. на Кмета на Община Две могили. Сградата е предназначена за 
„Жилище за специалисти“. 

2. Дава съгласие да бъде продаден след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване следният имот – частна общинска собственост, а именно: УПИ I - 522 в кв. 57 
по регулационния план на с. Баниска, община Две могили, област Русе, ул. „Баниски 
лом“ № 3, представляващо „дворно място“ с площ от 771 кв. м., при граници и съседи: 
север – улица, изток – УПИ II - 527, юг – УПИ X - 523, с построена в него двуетажна 
масивна сграда състояща се от четири стаи, две кухни, сервизно и избено помещение, 
построена през 1987 г. с площ от 66,57 кв. м., по Акт за частна общинска собственост № 
4038/08.04.2019 г. на Кмета на Община Две могили. Сградата е предназначена за 
„Жилище за специалисти“. 

3. Общински съвет определя начална продажна цена в размер на 22150,00 лв. 
(двадесет и две хиляди сто и петдесет лева и нула стотинки) от които 19332,52 лв. 
(деветнадесет хиляди триста тридесет и два лева и петдесет и две стотинки) – освободени 
от облагане с ДДС и 2817,48 лв. (две хиляди осемстотин и седемнадесет лева и 
четиридесет и осем стотинки) без ДДС или 3380,98 лв. (три хиляди триста и осемдесет 
лева и деветдесет и осем стотинки) с ДДС при данъчна оценка на имота, в размер на 
6305,00 лв. (шест хиляди триста и пет лева и нула стотинки), а пазарната оценка е в 
размер на 22150,00 лв. (двадесет и две хиляди сто и петдесет лева, нула стотинки) 
съгласно доклада на лицензиран оценител от месец септември 2021 г. 

3.1. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната цена. 
3.2. 30 на сто от постъпленията от продажбата на общинския имот по т. 2 да се 

използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и 
техническата инфраструктура на територията на съответното населено място, съгласно 
разпоредбата на чл. 52, ал. 5, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация“. 
Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 

 
По девета точка от дневния ред докладва Румен Марков- Община Две могили е 

собственик на следните поземлени имоти:  
- Имот с идентификатор 55837.21.1, по КККР на с. Пепелина, стар номер по 

КВС № 021001, местност „Кариерите“, с площ 131,615 дка, кат. 6, начин на 
трайно ползване „Пасище“, вид територия „Земеделска“, публична общинска 
собственост, съгласно АПОС № 1859/15.06.2009 г. 

- Имот с идентификатор 20184.39.264, по КККР на гр. Две могили, стар номер 
по КВС № 000264, местност „-------“, с площ 285,629 дка, кат. 6, начин на 
трайно ползване „Пасище“, вид територия „Земеделска“, публична общинска 
собственост, съгласно АПОС № 1620/20.03.2009 г. 

- Имот с идентификатор 54362.38.104, по КККР на с. Острица, стар номер по 
КВС № 000104, местност „---------“, с площ 477,163 дка, кат. 9, начин на трайно 
ползване „Пасище“, вид територия „Земеделска“, публична общинска 
собственост, съгласно АПОС № 600/18.05.2006 г. 

- Имот с идентификатор 36364.13.10, по КККР на с. Каран Върбовка, стар 
номер по КВС № 000002, местност „Анковото“, с площ 204,830 дка, кат. 9, 



начин на трайно ползване „Пасище“, вид територия „Земеделска“, публична 
общинска собственост, съгласно АПОС № 2499/10.05.2010 г. 

- Имот с идентификатор 36703.92.257, по КККР на с. Кацелово, стар номер по 
КВС № 000257, местност „----------“, с площ 535,496 дка, кат. 9 начин на 
трайно ползване „Пасище“, вид територия „Земеделска“, публична общинска 
собственост, съгласно АПОС № 965/05.03.2008 г. 

- Имот с идентификатор 36703.107.174, по КККР на с. Кацелово, стар номер по 
КВС № 000174, местност „---------“, с площ 905,482 дка, кат. 9 начин на трайно 
ползване „Пасище“, вид територия „Земеделска“, публична общинска 
собственост, съгласно АПОС № 946/05.03.2008 г. 

В деловодството на Община Две могили е постъпило инвестиционно намерение с 
вх. № 4223 и № 4224 от 27.09.2021 г. от „Грийн проджектс дивелъпмънт“ ЕООД, ЕИК 
206659792, със седалище и адрес на управление гр. София п.к. 1618, район Красно село, 
ул. „Дечко Йорданов“ № 38, ет. 2, ап. 3, представлявано от управителя Мария 
Бозвелийска чрез пълномощника й Красимир Бахчовански относно учредяване право на 
строеж в гореописаните имоти за проектиране, изграждане и експлоатация на соларни 
паркове с цел производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници 
(ВЕИ), както следва: 

 Фотоволтаичен парк „Пепелина“ с обща мощност 35 MW, с площ на 
панелите 84 000 кв. м, разположени в имоти – общинска собственост в 
землището на село Пепелина с обща площ 417,305 дка; 

 Фотоволтаичен парк „Кацелово“ с обща мощност 120 MW, с площ на 
панелите 288 000 кв. м, разделени на два парка със съответни мощности, 
разположени в имоти – общинска собственост в землището на село Каран 
Върбовка, с. Острица и с. Кацелово с обща площ 2122,971 дка. 

За да бъде реализирано инвестиционното намерение, следва да бъде учредено 
право на строеж върху имотите. Имотите, обект на предложението са публична 
общинска собственост и съставляват земеделска земя със статут на пасище, мера. Към 
настоящия момент върху същите имоти е учредено право на строеж на дружеството „Н 
СОЛАР“ АД гр. Две могили, ЕИК 201123399, съгласно Договор № 119 от 30 юни 2011 
г. Договорът не е вписан в Служба по вписванията гр. Бяла. Дружеството, в чиято полза 
е учредено отстъпеното право на строеж в продължение на повече от 10 г. не изпълнява 
задълженията си по договора и не е реализирало правото на строеж. Това налага същият 
да бъде развален по реда на чл. 87, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите.  

Поради това е необходимо да бъде прието решение на Общински съвет Две 
могили, по силата на което да бъде дадено предварително съгласие за разваляне на 
сключения договор с „Н СОЛАР“ АД и за започване на процедура по промяна 
предназначението на имотите. Предвид неотложността на въпроса, с оглед 
невъзможността за спазване на законовия срок, който не позволява прилагането на 
установената процедура и на основание чл. 56, ал. 2, т. 2 и ал. 3 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация ,предлагам настоящата докладна записка да бъде 
разгледана на предстоящото заседание на Общински съвет Две могили на 30.09.2021 г. 
Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема 
 
По десета точка от дневния ред докладва Ахмед Недрет: С Решение № 280, взето на 
заседание н а Общински съвет – Две могили от 15.07.2016 година е дадено съгласие 



Община Две могили да сключи Договор за учредяване на право на ползване с МИГ 
ЛИДЕР  НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ И ИВАНОВО.  
 Същият е сключен под на 01.09.2016 година под номер 327.  
 МИГ ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ И ИВАНОВО кандидатства по 
Процедура BG06RDNP001-19.476 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” 
на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020г. (ПРСР 2014-2020г.), съфинансирана от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).  
 Получено е писмо от Министерство на земеделието и храните на 19.09.2021 
година, с което е даден 10 дневен срок за представяне на допълнителни документи като 
едно от точките в писмото е за удължаване на сключеният Договор за учредяване на 
право на ползване, сключен на 01.09.2021г.  

Със заявление с вх. № 4181 от 23.09.2021 година от Председателя на МИГ ЛИДЕР 
НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ И ИВАНОВО, във връзка с изпълнение на стратегията 
на програмата, е направено искане, сключеният договор да бъде удължен предвартелно, 
тъй като устойчивостта след изпълнението на проекта трябва да е минимум 5 години. 

Крайният срок за входиране на допълните изискваните документи е 29.09.2021 
година, което налага разглеждане на настоящата докладна записка като извънредна точка 
в дневния ред.  
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) 


