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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ТУС, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, МЕСТНО 

САМОПРАВЛЕНИЕ- УПРАВЛЕНИЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА, РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА 
И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ” 

 

П Р О Т О К О Л  
№ 25 

 

Днес, на 09.08.2008 г., от 11.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 9, се проведе заседание на постоянната комисия по „ТУС, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”, на 
което присъстваха: 

1. Йордан Георгиев Великов– Председател на комисията. 
2. Пламен Петков Лашев – секретар. 
3. Ахмед Назиф Феим – член.  
4. Айдън Сабриев Карамехмедов – член. 
5. Огнян Стефанов Георгиев – член. 

 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Обсъждане на Докладна записка с вх. № 265/04.08.2008 г. на Кмета на Община Две 
могили Драгомир Дамянов, относно: Продажба на имот – частна общинска собственост.  

2. Обсъждане на Докладна записка с вх. № 268/06.08.2008 г. на Кмета на Община Две 
могили Драгомир Дамянов, относно: Прехвърляне на общинско имущество за стопанисване 
и управление от общинска фирма „Черни Лом 2008” 9 ЕООД, град Две могили.  

3. Обсъждане на Докладна записка с вх. № 269/06.08.2008 г. на Кмета на Община Две 
могили Драгомир Дамянов, относно: Допълнение към чл. 50 от Наредба № 50 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.  
 По първа точка от дневния ред докладва Йордан Великов: 
 Макар и събота, днес отново сме заедно. Ще разгледаме три докладни, които са 
различни, затова по същество. 
 Първата е за продажба на имот в село Каран Върбовка. АОС не е вписан, тъй като 
чака ред в Бяла. Цената от 2 лв. е ниска в сравнение с цените, които разглеждахме и 
одобрявахме през цялата тази седмица. За селото обаче, може да се приеме за нормална, 
така, че след като оценителя е опредил тази цена, нека подкрепим докладната и този имот 
да бъде изнесен на продан. 
 По втората докладна, предоставяме на общинското ЕООД имоти. Идеята на кмета е 
да разтовари администрацията от тези задължения, като възложи тяхното изпълнение на 
ЕООД. Не знам, как Областта ще погледна на това, но да се надяваме, че докладната ще 
мине.  
 По третата докладна е странно, че от толкова години, никой не се е сетил да 
определи цена за вход в Къщата на Филип Тотю. По тази причина, считам докладната за 
уместна, а сумите – поносими за това, което предлагаме да се види в къщата.  
 В разискванията по трите докладни взеха участие: 
 1. Г-н Ахмед Феим: Подробно се запознах с докладните. По отношение на имота в 
Каран Върбовка, считам, цената за нормална, но ние говорим за законосъобразност. АОС 
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ще бъде вписан до сесията, така, че надявам се да нямаме проблеми. За втората 
докладна, аз също имам опасенията на Данчо, може да се окаже прав. Идеята е добра, но 
тази безвъзмездност, незнам как ще е приемат „горе”. Третата докладна я подкрепям 
напълно. 
 2. Г-н Пламен Лашев: Идеята ни е да натоварим с ангажименти фирмата и нейния 
персонал да има постоянно работа. По тази причина, аз подкрепям тази докладна. По 
другите две също нямам претенции.   
 3. Г-н Огнян Георгиев: Процедурата на имота за продажба дотук е спазена – нас 
това ни интересува. За „Черни лом 2008” наистина трябва да се търси работа, а като и 
предоставим тези имоти, ще ги натоварим значително.   
     4. Г-н Айдън Карамехмедов: Подкрепям трите докладни и аз ви препоръчвам да 
гласуваме и да си ходим. Само самите решения да се оправят. Така, както са написани, ни 
ми харесват.    
 След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да ПРИЕМЕ 

РЕЩЕНИЕ да даде съгласието си да бъде продаден имот УПИ V – 74 в кв. 11 по 
устройствения план на село Каран Върбовка, като одобрява пазарната оценка в размер на 2 
420.00 лева, тъй като е законосъобразно. 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да ПРИЕМЕ 
РЕЩЕНИЕ, което да придобие следния вид: 

1. Предоставя безвъзмездно за управление на “Черни Лом 2008” – ЕООД град Две 
могили, представлявано от управителя Александър Иванов Иванов, както следва:  

1.1. Имот – частна общинска собственост по Акт № 50 от 27.09.1997 г. на Кмета на 
Община Две могили, а именно: Масивна двуетажна сграда (хижа “Орлова чука”) със 
застроена площ от 55 (петдесет и пет) квадратни метра, построена в имот № 156001 (сто 
петдесет и шест хиляди и едно) по картата на възстановената собственост на земеделската 
земя в землището на село Пепелина, ЕКАТТЕ 55837, област Русе. 

1.2. Имот – частна общинска собственост по Акт № 50 от 27.09.1997 г. на Кмета на 
Община Две могили, а именно: Павилион с навес (Посетителски център) със застроена 
площ от 50 (петдесет) квадратни метра, построен в имот № 179001 (сто седемдесет и девет 
хиляди и едно) по картата на възстановената собственост на земеделската земя в 
землището на село Пепелина, ЕКАТТЕ 55837, област Русе. 

1.3. Имот – публична общинска собственост по Акт № 148 от 15.06.2000 г. на Кмета 
на Община Две могили, а именно: Спортен терен с площ от 44 600 (четиридесет и четири 
декара и шестстотин квадратни метра), съставляващ поземлен имот 1441 (хиляда 
четиристотин четиридесет и едно) в квартал 153 (сто петдесет и три) по устройствения план 
на град Две могили, област Русе. 

1.4. Имот – публична общинска собственост по Акт № 1071/165 актуализиран от 
12.07.2008 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: Гробище с площ от 21 669 
(двадесет и един декара шестстотин шестдесет и девет квадратни метра), съставляващо 
имот № 000257 (двеста петдесет и седем) по картата на възстановената собственост на 
земеделската земя в землището на град Две могили, ЕКАТТЕ 20184, област Русе, заедно с 
построената в него през 1987 година масивна едноетажна сграда за тъжни ритуали 
(Ритуален дом). 

1.5. Имот – публична общинска собственост по Акт № 427 от 31.03.2005 г. на Кмета 
на Община Две могили, а именно: Гробище с площ от 5 580 (пет декара петстотин и 
осемдесет квадратни метра), съставляващ урегулиран поземлен имот 90 (деветдесет) в 
квартал 37 (тридесет и седем)  по устройствения план на село Широково, община Две 



 3 
могили, област Русе, находящ се в село Широково, община Две могили, област Русе, на 
улица “Христо Ботев” № 10. 

1.6. Имот – публична общинска собственост по Акт № 428 от 31.03.2005 г. на Кмета 
на Община Две могили, а именно: Гробище с площ от 3 970 (три декара деветстотин и 
седемдесет квадратни метра), съставляващ урегулиран поземлен имот 282 (двеста 
осемдесет и две) в квартал 48 (четиридесет и осем) и 49 (четиридесет и девет) по 
устройствения план на село Пепелина, община Две могили, област Русе, находящ се в село 
Пепелина, община Две могили, област Русе, на улица “Витоша” № 11. 

2. Упълномощава Кмета на Общината да сключи с Управителя на “Черни Лом 2008” – 
ЕООД град Две могили, договор за заем за послужване на описаните в настоящото решение 
имоти, при условия, каквито сам прецени за изгодни за Община Две могили. 

3. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да ПРИЕМЕ 
РЕЩЕНИЕ, което да придобие следния вид: 

1. Създава нова ал. 3 към чл. 50 от Наредба № 5 за определянето на местните такси 
и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията на 
Община Две могили, област Русе, а именно: 

 ал. 3: За посещение на Къщата – музей “Филип Тотю” в град Две могили, 
таксата е в размер, както следва: 

1.За лица в трудоспособна възраст – 1.00 лева на човек. 
2. За деца, ученици, студенти и пенсионери – 0.50 лева на човек. 
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 12.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

 
1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 

                        (Йордан Г. Великов)                                (Пламен П. Лашев)                                 (Ахмед Н. Феим) 
 

 
4. ………………………  5. ………………………   

                        (Айдън С. Карамехмедов)                              (Огнян Ст. Георгиев))  
 
 
 
       Председател на комисията: 
 

 
       _______________ (Й. Великов) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 

 
       _______________ (Пл. Лашев) 


