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

УПРАВЛЕНИЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА, РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И 
ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ” 

 

П Р О Т О К О Л  
№ 71 

Днес, на 25.01.2010 г., от 09.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 2 се проведе заседание на постоянната комисия по „ТУС, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”, на 
което присъстваха: 

1. Пламен Петков Лашев – секретар. 
2. Айдън Сабриев Карамехмедов – член. 
3. Ахмед Назиф Феим – член.  
4. Огнян Стефанов Георгиев – член 
Отсъства: Йордан Георгиев Великов – Председател на комисията 
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
1. Разглеждане на Докладни записки от Драгомир Дамянов с вх. № 14/20.01.2010 г., 

№ 15/20.01.2010 г., № 16/20.01.2010 г., относно: Покупко-продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост. 

2. Разглеждане на Докладни записки от Драгомир Дамянов с вх. № 18/20.01.2010 г., 
относно: Продажба на недвижим имот – „Рибарник” – имот № 000424 в землището на село 
Кацелово, местност „Под Лагиц” от 3.843 дка; с вх. № 19/20.01.2010 г., относно: Продажба на 
недвижим имот – „Рибарник” – имот № 000427 в землището на село Кацелово, местност 
„Под Лагиц” от 2.889 дка; с вх. № 20/20.01.2010 г., относно: Продажба на недвижим имот – 
Поземлен имот № 000219 по КВС в землището на село Кацелово, местност „Чифлик дере” с 
площ от 2.307 дка, заедно с построената в него туристическа хижа. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 24/20.01.2010 г., 
относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост чрез 
публично-оповестен конкурс. 

По първа точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Разглеждаме тези 
продажби, от гледна точка на спазване на процедурата по извършването им. Правим го и 
защото открихме много неточности. Предлагам решението ни по първата докладна да добие 
следния вид: 

1. Да бъде продаден след провеждане на публичен търг имот – частна общинска 
собственост по Акт № 121 от 20.08.1999 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: 
Урегулиран поземлен имот VІІ – 190 (римско седем, тире, арабско сто и деветдесет), в 
квартал 18 (осемнадесет) по устройствения план на село Могилино, община Две могили, 
област Русе, при граници: улица, ХV – 182 (римско петнадесет, тире, арабско сто осемдесет 
и пет), имот ІV – 184 (римско четири, тире, арабско сто осемдесет и четири), имот VІ – 190 
(римско шест, тире, арабско сто и деветдесет) и имот VІІІ – 191 (римско осем, тире, арабско 
сто деветдесет и едно), състоящ се от дворно място с площ от 1 240 (хиляда двеста и 
четиридесет) квадратни метра, заедно с построената в него през 1987 г. двуетажна масивна 
жилищна сграда (Дом на специалиста) със застроена площ 170 (сто и седемдесет) 
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квадратни метра, находящ се в село Могилино, община Две могили, на улица „Малчика” № 
1а. 

   2.  При данъчна оценка на този имот в размер на 11 496.20 (единадесет хиляди 
четиристотин деветдесет и шест лева и двадесет стотинки), одобрява пазарната му оценка в 
размер на 30 488.00 (тридесет хиляди четиристотин осемдесет и осем лева и нула 
стотинки), която да бъде начална цена при провеждането на публичния търг. 

   3. Общинския съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 
необходимите действия за: 

3.1. Вписването в Публичния регистър на Община Две могили на 
разпоредителната сделка с имота – частна общинска собственост.  

3.2. Провеждането на публичния търг с тайно наддаване за продажбата на 
описания в точка 1 имот. 

 В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Огнян Георгиев: Решението по втората докладна трябва да стане според мен 

така: 
1. Да бъде продаден след провеждане на публичен търг имот – частна общинска 

собственост по Акт № 112 от 28.01.1999 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: 
Урегулиран поземлен имот ІV – 177 (римско четири, тире, арабско сто седемдесет и седем), 
в квартал 25 (двадесет и пет) по устройствения план на село Помен, община Две могили, 
област Русе, при граници: улица, V – 178 (римско пет, тире, арабско сто седемдесет и осем), 
имот VІ – 179 (римско шест, тире, арабско сто седемдесет и девет), имот ІІ – 176 (римско 
две, тире, арабско сто седемдесет и шест), имот Х – 176 (римско десет, тире, арабско сто 
седемдесет и шест) и имот ІІІ – 175 (римско три, тире, арабско сто седемдесет и пет), 
състоящ се от дворно място с площ от 800 (осемстотин) квадратни метра, заедно с 
построената в него през 1987 г. двуетажна масивна жилищна сграда (Жилище за 
специалисти) със застроена площ 130 (сто и тридесет) квадратни метра, находящ се в село 
Помен, община Две могили, на улица „Еделвайс” № 1. 

   2.  При данъчна оценка на този имот в размер на 8 736.70 (осем хиляди 
седемстотин тридесет и шест лева и седемдесет стотинки), одобрява пазарната му оценка в 
размер на 20 840.00 (двадесет хиляди осемстотин и четиридесет осем лева и нула 
стотинки), която да бъде начална цена при провеждането на публичния търг. 

   3. Общинския съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 
необходимите действия за: 

3.1. Вписването в Публичния регистър на Община Две могили на 
разпоредителната сделка с имота – частна общинска собственост.  

3.2. Провеждането на публичния търг с тайно наддаване за продажбата на 
описания в точка 1 имот. 

2. Айдън Карамехмедов: И аз да не остана назад, предлагам по трета докладна, 
решението да придопие следния вид: 

1. Да бъде продаден след провеждане на публичен търг имот – частна общинска 
собственост по Акт № 112 от 28.01.1999 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: 
Масивна сграда със сглобяема стоманобетонна конструкция и метален навес (хангар) със 
застроена площ от 1024 (хиляда двадесет и четири) квадратни метра, построена през 1975 
година върху  имот – държавна собственост № 000062 ( шестдесет и две) с площ от 134.383 
(сто тридесет и четири декара триста осемдесет и три квадратни метра) по картата на 
възстановената собственост на земеделската земя в землището на село Батишница, 
ЕКАТТЕ 02868, община Две могили, област Русе,  представляващ селскостопанско летище, 
при граници: имот № 000033 – полски път на Община Две могили, област Русе, имот № 
058001 – полска култура на Община Две могили, област Русе, имот № 000028 – полски път 
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на Община Две могили, област Русе, имот № 055055 – полски път на Община Две могили, 
област Русе, имот № 055047 – полски път на Община Две могили, област Русе и имот № 
056121 – полски път на Община Две могили, област Русе.  

   2.  При данъчна оценка на този имот в размер на 8 563.50 (осем хиляди петстотин 
шестдесет и три лева и петдесет стотинки), одобрява пазарната му оценка в размер на 
10.400.00 (десет хиляди и четиристотин лева и нула стотинки), която да бъде начална цена 
при провеждането на публичния търг. 

   3. Общинския съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 
необходимите действия за: 

3.1. Вписването в Публичния регистър на Община Две могили на 
разпоредителната сделка с имота – частна общинска собственост.  

3.2. Провеждането на публичния търг с тайно наддаване за продажбата на 
описания в точка 1 имот. 

По втора точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Това е втората група 
продажби, намиращи се в село Кацелово. Тук решенията са пак са объркани. Забравили са 
да посочат данъчната оценка. Затова решението би трябвало да изглежда по следния 
начин, да речем по първата докладна: 

1. Да бъде продаден след провеждане на публичен търг имот – частна общинска 
собственост по Акт № 193 от 18.07.2000 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: 
Рибарник с площ от 3.843 (три декара осемстотин четиридесет и три) квадратни метра, 
съставляващ имот № 000424 (четиристотин двадесет и четири) по картата на 
възстановената собственост на земеделската земя в землището на село Кацелово, ЕКАТТЕ 
36703, област Русе, при граници и съседи: имот № 000218 – пасище, мера на Община Две 
могили, област Русе и имот № 105002 – широколистна гора на МЗГ – ДЛ/ДДС.   

   2.  При данъчна оценка на този имот в размер на 1 245.10 (хиляда двеста 
четиридесет и пет лева и десет стотинки), одобрява пазарната му оценка в размер на 1 
537.00 (хиляда петстотин тридесет и седем лева и нула стотинки), която да бъде начална 
цена при провеждането на публичния търг. 

   3. Общинския съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 
необходимите действия за: 

3.1. Вписването в Публичния регистър на Община Две могили на 
разпоредителната сделка с имота – частна общинска собственост.  

3.2. Провеждането на публичния търг с тайно наддаване за продажбата на 
описания в точка 1 имот. 

В разискванията по втора точка взеха участие: 
1. Ахмед Феим: Да кажа и аз нещо по втората докладна от тази група. След 

консултации с председателя на съвета, стигнахме до заключението, че решението трябва да 
изглежда така: 

1. Да бъде продаден след провеждане на публичен търг имот – частна общинска 
собственост по Акт № 192 от 18.07.2000 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: 
Рибарник с площ от 2.889 (два декара осемстотин осемдесет и девет) квадратни метра, 
съставляващ имот № 000427 (четиристотин двадесет и седем) по картата на 
възстановената собственост на земеделската земя в землището на село Кацелово, ЕКАТТЕ 
36703, област Русе, при граници и съседи: имот № 069007 – нива на Владимир Неделчев 
Младенов, имот № 000218 – пасище, мера на Община Две могили, област Русе, имот № 
105002 – широколистна гора на МЗГ – ДЛ/ДДС и имот № 000228 – напоителен канал на 
Община Две могили, област Русе.   

   2.  При данъчна оценка на този имот в размер на 936.00 (деветстотин тридесет и 
шест лева и нула стотинки), одобрява пазарната му оценка в размер на 1 156.00 (хиляда сто 
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петдесет и шест лева и нула стотинки), която да бъде начална цена при провеждането на 
публичния търг. 

   3. Общинския съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 
необходимите действия за: 

3.1. Вписването в Публичния регистър на Община Две могили на 
разпоредителната сделка с имота – частна общинска собственост.  

3.2. Провеждането на публичния търг с тайно наддаване за продажбата на 
описания в точка 1 имот. 

3.3. В случай, че имота бъде продаден, да предостави 50 % от продажната цена на 
Кметство село Кацелово.  

2. Огнян Георгиев: И третото трябва да се преработи. То трябва да изглежда по 
следния начин: 

1. Да бъде продаден след провеждане на публичен търг имот – частна общинска 
собственост по Акт № 1100/400 актуализация от 12.09.2008 г. на Кмета на Община Две 
могили, а именно: Имот с площ от 2.307 (два декара триста и седем) квадратни метра, 
находящ се в местността „Чифлик дере”, съставляващ имот № 000219 (четиристотин 
двадесет и четири) по картата на възстановената собственост на земеделската земя в 
землището на село Кацелово, ЕКАТТЕ 36703, област Русе, при граници и съседи: имот № 
105002 – широколистна гора на МЗГ – ДЛ/ДДС, имот № 000218 – пасище, мера на Община 
Две могили, област Русе, имот № 000216 – полски път на Община Две могили, област Русе и 
имот № 000217 – пасище, мера на Община Две могили, област Русе, заедно с построената в 
него двуетажна масивна туристическа хижа, построена през 1978 г. със застроена площ от 
86 (осемдесет и шест) квадратни метра.  

   2.  При данъчна оценка на този имот в размер на 2 592.70 (две хиляди петстотин 
деветдесет и два лева и седемдесет стотинки), одобрява пазарната му оценка в размер на 3 
171.00 (три хиляди сто седемдесет и един лева и нула стотинки), която да бъде начална 
цена при провеждането на публичния търг. 

   3. Общинския съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 
необходимите действия за: 

3.1. Вписването в Публичния регистър на Община Две могили на 
разпоредителната сделка с имота – частна общинска собственост.  

3.2. Провеждането на публичния търг с тайно наддаване за продажбата на 
описания в точка 1 имот. 

По трета точка от дневния ред докладва Огнян Георгиев: От всички докладни, 
тази е най-сбълкана. Ако я пуснем в този вид – твърдо областния ще ни я върне. Затова 
след разговор с председателя, решението трябва да изглежда така 

1. Да бъде отдадено под наем за срок от 5 (пет) години, след провеждане на 
публично-оповестен конкурс, част от имот – частна  общинска собственост по Акт № 196/7 от 
14.05.2001 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: Помещение за извършване на 
дейности от финансов характер с площ от 42 (четиридесет и два) квадратни метра, 
находящо се на първия етаж с вход отстраната на Административния център в масивната 
триетажна сграда, собственост на Община Две могили със застоена площ от 511 (петстотин 
и единадесет) квадратни метра, разположена в имот 1033 (хиляда тридесет и три), в квартал 
54 (петдесет и четири) по устройствения план на град Две могили, област Русе, на: 
булевард „България” № 84, при следните условия: 

1.1 Предложена цена: 
Максималният брой точки получава офертата с предложена най-висока наемна 

цена. Точките се определят в съотношение към базова наемна цена (съгласно чл. 29, ал. 1 
от Наредба № 7 за реда на придобиване право на собственост и на ограничени вещни 
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права, за предоставяне за управление под наем и за разпореждане с имоти и вещи-
общинска собственост в Община Две могили, област Русе базисната месечна наемна цена 
е 20.00 лв/кв. м. за първа зона) по следната формула: 
 

ЦЕНА = 10 х  Ц пp  ,  където: 
      Ц б 
 
 10 е коефициент на показателя; 
 Ц пр е предложената цена от кандидата; 
 Ц б е базовата (начална наемна) цена. 

 
1.2. Създаване на нови работни места: 
Точките по критерия се образуват както следва: за предложение за разкриване до 3 

работни места – 2 точки; три и повече работни места – 5 точки.  
2.3. Други: 
2.3.1. Банковият клон, обезпечаващ обслужването на Общината да притежава богат 

опит в обслужването на републикански и местни бюджети в рамките на последните пет 
години. 

2.3.2. Готовност за бъдещи инвестиции в програмното обезпечаване на процеса по 
банковото обслужване на клиентите на Общината с цел осигуряването на максимална 
оптимизация и удобство. 

2.3.3. Кандидатите трябва да притежават лиценз за извършване на банкова 
дейност. 

2.3.4. Извършване на ремонт на помещението и прилежащите към него части и 
подходи, с цел подобряване на административното обслужване, включително и на хора с 
увреждания. 

2.3.5. Обслужване бюджета на общината, като извършва безкасово събиране на 
местни данъци и такси на физически и юридически лица 

2.3.6. Да постави и да поддържа банкомат. 
2.3.7. Да подпомага социални, спортни и други инициативи в Община Две могили. 

1.4. Начин на класиране на кандидатите: 
Поредността в класирането е на база комплексната оценка на всяко предложение, 

като на първо място се класира предложението на този участник, който е с най-голям общ 
брой точки. При равен резултат се дава предимство на  участника, който е обслужвал 
назад в годините средствата на Община Две могили. 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 
действия за провеждането на публично-оповестения конкурс за отдаването под наем на 
описания в точка 1 (едно) имот. 

3. В тридневен срок от изпълнението на Решението в Общинския съвет да се 
представи екземпляр от сключения договор. 

В разискванията по трета точка взеха участие: 
1. Айдън Карамехмедов: Много неточно написани докладни. Трябва да се обърне 

внимание на азминистрацията.  
 
След приключване на разискванията, приехме следните 

 

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” счита, че решенията предложени в Докладни 

записки от Драгомир Дамянов с вх. № 14/20.01.2010 г., № 15/20.01.2010 г., № 16/20.01.2010 
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г., относно: Покупко-продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, следва 
да се оформят във вида в който ние предлагаме с този протокол. 

2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” счита, решенията предложени в Докладни 
записки от Драгомир Дамянов с вх. № 18/20.01.2010 г., относно: Продажба на недвижим 
имот – „Рибарник” – имот № 000424 в землището на село Кацелово, местност „Под Лагиц” от 
3.843 дка; с вх. № 19/20.01.2010 г., относно: Продажба на недвижим имот – „Рибарник” – 
имот № 000427 в землището на село Кацелово, местност „Под Лагиц” от 2.889 дка; с вх. № 
20/20.01.2010 г., относно: Продажба на недвижим имот – Поземлен имот № 000219 по КВС в 
землището на село Кацелово, местност „Чифлик дере” с площ от 2.307 дка, заедно с 
построената в него туристическа хижа, следва да се оформят във вида в който ние 
предлагаме с този протокол. 

3. Комисията с 4 (четири) гласа „за”, счита че решението предложено в Докладна 
записка от Драгомир Дамянов с вх. № 24/20.01.2010 г., следва да се оформи във вида в 
който ние предлагаме с този протокол. 

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 12.00 часа. 
 
 

Подписали протокола: 
 
 

1. ………………………  2. ………………………         3. ………………………  
        (Пламен П. Лашев)                            (Ахмед Н. Феим)                                     ( Айдън С. Карамехмедов) 
 

 
4. ………………………   

         (Огнян Ст. Георгиев) 
 
 
       Председател на комисията: 
 

 
       ______________ (Й. Великов) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 

 
______________ (Пл. Лашев) 


