
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  
№ 11 

 

Днес, на 23.10.2020 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. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 276/01.09.2020 г., относно: Приемане 

на Наредба за изменение на Наредба № 1 за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Две могили, област Русе. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 300#1/18.09.2020 г., относно: 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. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 311/09.10.2020 г., относно: Промяна 

на административния адрес на Кметство село Могилино. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 315/14.10.2020 г., относно: Бракуване 

на движима вещ – общинска собственост. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 321/19.10.2020 г., относно: Отдаване 

под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Две могили. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 326/20.10.2020 г., относно: Изменение 

на т. 1 от Решение № 33 по Протокол № 3/20.12.2019 г. 

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 329/22.10.2020 г., относно: 

Информация за дейността на Кметския наместник на Кметство село Острица за периода 

01.10.2019 г. до 01.10.2020 г. и проблемите, които стоят пред него. 

По първа точка от дневния ред докладва Галя Додева: Докладната записка, касае 

приемане на наредба за изменение на Наредба № 1. Последното изменение на наредбата е от 

2020 г. Направените промени в Закона за местните данъци и такси, публикувани през август 

месец,  налагат изменение на наредбата а именно: промяна в датата за подаване на декларация 

за облагане с туристическия данък като в чл. 57, ал. 5 думите „30 януари“ да бъдат заменени с 

думите „31 януари“. Предлагам да приемем предложението. 

По втора точка от дневния ред докладва Мехмед Мехмедов: Със Закона за 

изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (обн. в ДВ бр. 98 от 2018 г.) е 

променен текста на чл. 71, който урежда освобождаването от заплащане на такса битови 

отпадъци. Съгласно нормата на чл. 71 такса не се заплаща, когато услугите по събиране и 

транспортиране на битови отпадъци и дейностите по третирането им не се предоставят от 

общината, когато имота е незастроен или не се ползва през цялата година, както и когато 

задължените лица са сключили договор за обслужване с лица с регистрационен документ по 

Закона за управление на отпадъците. Срокът за деклариране на тези обстоятелства е изменен и 

е вече 31.10 на предходната година. Закона изисква в Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси, приета от Общински съвет, да бъде определен ред за 



освобождаване от заплащане на таксата при описаните обстоятелства, както и да бъде утвърден 

образец на декларация. Това налага изменение на досега действащия чл. 18а от 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. 

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 са да бъде 

определен ред за освобождаване от заплащане на услугите по събиране и транспортиране на 

битови отпадъци и дейностите по третирането им, в съответствие с изискванията на чл. 71 от 

Закона за местните данъци и такси. 

За прилагане на Наредбата 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 не е необходимо 

разходването на допълнителни финансови средства. 

С приемане на предложените изменения се очаква въвеждането на ясен регламент относно 

реда и начина за освобождаване от заплащане на услугите по събиране и транспортиране на 

битови отпадъци и дейностите по третирането им, когато не се предоставят от общината, 

когато имота е незастроен или не се ползва през цялата година, както и когато задължените 

лица са сключили договор за обслужване с лица с регистрационен документ по Закона за 

управление на отпадъците. 

По трета точка от дневния ред докладва Ивайло Димитров: Община Две могили е 

собственик на недвижим имот по Акт за публична общинска собственост № 122/20.08.1999 г. 

на Кмета на Община Две могили, а именно: дворно място, съставляващо парцел XV-182 в кв. 

18 по плана на с. Могилино, заедно с построената в него двуетажна масивна сграда – „Съвет“, 

на площ от 170 кв. м. Към момента в сградата се помещава Кметство – село Могилино.  

Постъпила е докладна записка кметския наместник на с. Могилино, с която се иска 

предприемане на действия от Кмета на Общината за преместване на административния адрес 

на Кметство с. Могилино от настоящото му местоположение в двуетажна масивна сграда по 

АПОС № 126/20.11.1999 г. с административен адрес: с. Могилино, ул „Възраждане“ № 69, 

застроена върху площ от 310 кв. м., попадаща в дворно място с площ от 1600 кв. м., 

съставляващо парцел I-220 в кв. 17 по плана на с. Могилино. 

Мотивите за преместване на административния адрес на Кметството в селото са, че 

сградата, в която ще се премести Кметството е отремонтирана; в нея освен Кметството, ще се 

помещават още Библиотеката и Медицински кабинет, което ще улесни достъпа на населението 

до публичните институции и ще се осигури адекватно административно и здравно обслужване; 

помещенията се намират на първия етаж на сградата, което ще улесни достъпа на местните 

жители (имайки предвид факта, че населението е застаряващо); през зимния сезон отоплението 

ще се осъществява по-ефикасно, тъй като има изградена пелетна инсталация. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Ахмед Недрет: Община Две могили е 

собственик на моторно превозно средство Фолксваген 253 с рег. № Р 9598 РА, Рама № 

WV2ZZZ25ZLH020219, двигател № KY057229. 

Със заповед на Кмета на Общината е назначена комисия, която да извърши проверка и 

да събере необходимите документи, относно техническото състояние на превозното средство. 

Комисията установи, че  автомобила има множество забележки по външния си вид. Не е в 

движение поради техническа неизправност, изразяваща се в проблеми в двигателя, 

съединителя, стартера, не работи отоплителната система и не подлежи на ремонт. Годината на 

производство е 1989 г. трудно се намират резервни части и детайли на достъпни цени. 

Предложението на комисията е да се премине в процедура за бракуване на превозното 

средство. Комисията предлага автомобилът да бъде предаден за вторични суровини като 

отделни части и детайли да бъдат запазени. 

По пета точка от дневния ред докладва Ивайло Пенев: Община Две могили е 

собственик на имот - частна общинска собственост по Акт за частна общинска собственост № 

3503/04.01.2012 г., находящ се в землището на град Две могили, а именно поземлен имот с 

идентификатор 20184.1.2532 по КККР на гр. Две могили, с площ от 11418 кв. м., вид територия 



– урбанизирана, с НТП „За складова база“, с адрес гр. Две могили, ул. „Чавдар войвода“ № 3-

А. 

Имотът не се стопанисва по описания начин на трайно ползване: „за складова база“ и 

към настоящия момент има проявен интерес от ползватели на земеделски земи за наемане на 

описания имот за отглеждане на едногодишни полски култури. 

Имотът се намира в урбанизираната територия на град Две могили, граничи с улица и 

лесно би могъл да бъде електрифициран и водоснабден. В интерес на жителите на Община Две 

могили е посочения имот да бъде предоставен под наем или продаден на потенциални 

инвеститори, които биха инвестирали в изграждането на предприятия и разкриването на нови 

работни места. Към настоящия момент, такъв интерес към имота не е проявяван. До появата 

на такива инвеститори е целесъобразно този имот да бъде ползван и в Общината да постъпват 

приходи от него. В тази връзка предлагам същия да бъде отдаден под наем за срок до 10 години 

чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване за отглеждане на едногодишни полски 

култури. 

Съгласно чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост, наемните цени се определят 

от Общински съвет. В Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти 

и вещи - общинска собственост в Община Две могили, Приложение № 1 от тарифите за 

определяне на начални наемни цени за отдаване под наем на общински нежилищни имоти не 

е предвидена начална наемна цена за отдаване под наем на имоти попадащи в урбанизираната 

територия, които ще се използват за отглеждане на едногодишни полски култури. Съгласно т. 

1 от Приложение № 3 от Наредба № 7 на Община Две могили началната (базисна) цена за 

предоставяне под наем на обработваеми земеделски земи от ОПФ, чрез търг или конкурс за 

отглеждане на едногодишни полски култури за имоти III /трета/ категория е 46,00 лв. 

(четиридесет и шест лева) на дка. Средното рентно плащане за земеделски земи в землището 

на гр. Две могили за стопанската 2018/2019 г. е в размер около 60,00 лв. (шестдесет лева) на 

дка.  

Имотът ще бъде отдаден под наем след провеждане на публичен търг с явно наддаване, 

като това гарантира спазване на състезателният принцип и достигане на по-висока наемна цена 

от началната. 

По шеста точка от дневния ред докладва Мехмед Мехмедов: Комисията по 

„Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба” разгледа на свое заседание настоящата докладна записка, касаеща взето 

от нас Решение № 33, с което е дадено съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление 

за срок от 2 години на лек автомобил „Форд Транзит“ с рег. № Р 6178 ВХ, 8+1 места на ДГ „Св. 

св. Кирил и Методий“ – гр. Две могили. Със Заповед № 127/30.01.2020 г. на Кмета на Община 

Две могили, превозното средство е предоставено на детската градина за превоз на деца, 

посещаващи нейният филиал – „Олга Жекова“ от съседните села до село Кацелово. В 

деловодството на Общината е постъпило писмо от Директора на ДГ „Св. Св. Кирил и 

Методий“, с което тя ни уведомява, че към настоящия момент е отпаднала необходимостта от 

транспортирането на децата до филиала на детската градина в с. Кацелово, поради липса на 

пътуващи от съседните населени места. Автомобилът няма да се използва от детската градина, 

но може да бъде използван за нуждите на Община Две могили, като за целта е необходимо 

изменение на т. 1 от Решение № 33 по Протокол № 3/20.12.2019 г., която следва да добие вида: 

„Предоставя на ДГ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Две могили безвъзмездно за 

управление лек автомобил марка „Форд Транзит“ с рег. № Р 6178 ВХ, 8+1 места за срок от 2 

години. Превозното средство да се използва за превоз на деца, посещаващи детската градина“ 

се изменя с „Предоставя на ДГ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Две могили безвъзмездно за 

управление лек автомобил марка „Форд Транзит“ с рег. № Р 6178 ВХ, 8+1 места за срок до 

отпадане на необходимостта от ползването му. Превозното средство да се използва за превоз 

на деца, посещаващи детската градина. В случай, че горепосоченият автомобил не се използва 

от детската градина, той да се ползва от Община Две могили“. 

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 Божидар Борисов 

с вх. № 276/01.09.2020 г., относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 1 за 

определяне размера на местните данъци на територията на община Две могили, област Русе. 

2. Комисията със 7 /седем/ гласа „За“ приема Докладна записка от Божидар Борисов 

с вх. № 300#1/18.09.2020 г., относно: 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. 

3. Комисията със 7 /седем/ гласа „За“ приема Докладна записка от Божидар Борисов 

с вх. № 311/09.10.2020 г., относно: Промяна на административния адрес на Кметство село 

Могилино. 

4. Комисията със 7 /седем/ гласа „За“ приема Докладна записка от Божидар Борисов 

с вх. № 315/14.10.2020 г., относно: Бракуване на движима вещ – общинска собственост. 

5. Комисията със 7 /седем/ гласа „За“ приема Докладна записка от Божидар Борисов 

с вх. № 321/19.10.2020 г., относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, 

находящ се в землището на гр. Две могили. 

6. Комисията със 7 /седем/ гласа „За“ приема Докладна записка от Божидар Борисов 

с вх. № 326/20.10.2020 г., относно: Изменение на т. 1 от Решение № 33 по Протокол № 

3/20.12.2019 г. 

7. Комисията със 7 /седем/ гласа „За“ приема Докладна записка от Божидар Борисов 

с вх. № 329/22.10.2020 г., относно: Информация за дейността на Кметския наместник на 

Кметство село Острица за периода 01.10.2019 г. до 01.10.2020 г. и проблемите, които стоят 

пред него. 

 

 
  

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) 


