
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
7150 Две могили, бул.”България”84,тел/факс 08141/28 44, e- mail:obc_dvemogili@abv.bg 

 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 20 
 

Днес, 19 септември 2008 година, в 10.00 часа, в сградата на Община 

Две могили, в зала № 13, започна двадесето заседание на Общински съвет – 

Две могили. 
 Същото бе открито от Байчо Георгиев – Председател на Общински 

съвет.  

 Той съобщи, че на него присъстват 16 (шестнадесет) общински 

съветника. 

 Отсъства: Сезер Юсеин Сабах. 

 Обяви, че  заседанието на Общинския съвет е редовно и може да взема 

решения. 

В работата на съвета взеха участие Кмета на Общината, Кметовете на 

кметства и граждани от Общината.  

 Байчо Георгиев обяви, че след насрочване на настоящото заседание на 

Общинския съвет, в деловодството му са постъпили три докладни, които се 

налага да бъдат разгледани днес, а именно: 

 1. Докладна с вх. № 336/16.09.2008 г. от Драгомир Дамянов – Кмет на 

Община Две могили, относно: Промени в структурата и числеността на 

общинска администрация Две могили и дейностите към нея, считано от 

15.09.2008 година. 

 2. Докладна с вх. № 337/16.09.2008 г. от Драгомир Дамянов – Кмет на 

Община Две могили, относно: Участие на Община Две могили в съвместен 

Проект с Община Букшани, Румъния. 

 3. Докладна с вх. № 341/18.09.2008 г. от Драгомир Дамянов – Кмет на 

Община Две могили, относно: Финансово осигуряване честването на 100 – 

годишнината от обявяване независимостта на България. 

 Той предложи трите докладни да станат, съответно точка т. 14, т. 15 и  

т. 16 от дневния ред, а т. 14 от предварително определения дневен ред – т. 17. 

Други предложение за изменение или допълнение на проекта за дневен 

ред не бяха направени. 

 При последвалото гласуване, Общинския съвет прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
 

 1. Отпускане на еднократна финансова помощ на Петя Йорданова 

Станчева с ЕГН 9505265434, живееща в град Две могили, на улица „Г. С. 

Раковски” № 9. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 2. Отпускане на еднократна финансова помощ на Виктория 

Христова Димитрова с ЕГН 8612185294, живееща в село Бъзовец, на 

улица „Георги Димитров” № 69. 



  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

3. Утвърждаване на маломерни и слети класове в ОУ „Христо 

Ботев село Баниска за учебната 2008/2009 учебна година 
 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 4. Приемане на График за провеждане на редовните заседания на 

Общински съвет – Две могили през четвъртото тримесечие на 2008 г. и 

през цялата 2009 г. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

5. Отмяна на решение № 68, взето на заседание на Общински съвет 

Две могили на 01.02.2008 година. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 6. Отпускане на еднократна финансова помощ на Марияна 

Тодорова Илиева с ЕГН 8003265435, живееща в град Две могили, на 

улица „Алеко Константинов” № 26, за раждане на дете. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 7. Отпускане на еднократна финансова помощ на Айтен Ахмедова 

ЕГН 8906055292, живееща в село Кацелово, на улица „Родопи” № 3, за 

раждане на дете. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

8. Продажба на имот частна общинска собственост. 
 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

9. Продажба на имот частна общинска собственост. 
 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 10. Отпускане на еднократна финансова помощ на Валентина 

Авксентиева Кочеткова с ЕГН 4308055435, живееща в град Две могили, 

на улица „Стоян Терзиев” № 14. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 11. Отпускане на еднократна финансова помощ на Идриз Исуфов 

Ешрефов с ЕГН 8301225368, живеещ в град Две могили, на улица 

„Христо Ботев” № 8. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

 12. Приемане на Наредба № 7 за реда за придобиване на право на 

собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за 

управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост в община Две могили, област Русе – първо четене. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

13. Участие на Община Две могили в Сдружение за извършване на 

общественополезна дейност, учредено от общините Борово, Бяла, Две 

могили, Опака, Полски Тръмбеш и Ценово. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 14. Промени в структурата и числеността на общинска 

администрация Две могили и дейностите към нея, считано от 15.09.2008 

година. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 15. Участие на Община Две могили в съвместен Проект с Община 

Букшани, Румъния. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 



 16. Финансово осигуряване честването на 100 – годишнината от 

обявяване независимостта на България. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

17. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  

 „ За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

 По първа точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общинския съвет:  

Отпускане на еднократна финансова помощ на Петя Йорданова 

Станчева с ЕГН 9505265434, живееща в град Две могили, на улица „Г. С. 

Раковски” № 9 

 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Петър Петров – Общински съветник: Нашата комисия разгледа 

Докладната записка и предлага на Общински съвет да я гласува.  

След приключване на разискванията по първа точка, Общинският 

съвет, на основание чл. 5, т. 4 от Наредба № 10 за изплащане на 

еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби 

жители и пострадали при пътно-транспортни произшествия, 

производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета 

на община Две могили, област Русе, приета с наше Решение № 108 по 

Протокол № 10/28.03.2008 година, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, 

чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 и чл. 4, ал. 1 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 208 
 

 1. Отпуска на Петя Йорданова Станчева с ЕГН 9505265434, живееща в 

град Две могили, на улица „Г. С. Раковски”  № 9, еднократна финансова 

помощ в размер на 300 (триста) лева, необходима и за закупуване на 

лекарства и консултации при специалист – логопед и физиотерапевт. 

 2. Средствата да бъдат получени от един от двамата родители на 

детето, като ги задължава да представят в Общинския съвет оправдателни 

документи, от които да е видно, как и за какво е похарчени отпуснатите 

средства. В случай, че не бъдат представени такива или от представените 

документи се установи, че са извършени неправомерни разходи, следва да 

възстановят отпуснатите средства. 

 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 



  

 По втора точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общинския съвет:  

  Отпускане на еднократна финансова помощ на Виктория Христова 

Димитрова с ЕГН 8612185294, живееща в село Бъзовец, на улица „Георги 

Димитров” № 69. 

 Разисквания по втора точка нямаше. 

По втора точка, Общинският съвет, на основание чл. 5, т. 4 от 

Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, 

подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-

транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни 

бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе, приета 

с наше Решение № 108 по Протокол № 10/28.03.2008 година, във връзка с 

чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 и чл. 4, ал. 1 

от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 209 
 

 1. Отпуска на Виктория Христова Димитрова с ЕГН 8612185294, 

живееща в село Бъзовец, на улица „Георги Димитров”  № 69, еднократна 

финансова помощ в размер на 100 (сто) лева, необходима и за отглеждане на 

малкото дете.  

 2. Задължава Виктория Христова Димитрова да представи в 

Общинския съвет оправдателни документи, от които да е видно, как и за 

какво е похарчила отпуснатите и средства. В случай, че не представени 

такива или от представените документи се установи, че са извършени 

неправомерни разходи, следва да възстанови отпуснатите и средства. 

 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

По трета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили: 

Утвърждаване на маломерни и слети класове в ОУ „Христо Ботев” село 

Баниска за учебната 2008/2009 учебна година 

 В допълнение, Кмета на Общината каза: След внасянето на 

Докладната в Общинския съвет, в училището са се записали няколко нови 

ученика. Предвид това обстоятелство и с цел децата от 8 клас да се подготвят 

по-добре, по искане на Директора на ОУ „Хр. Ботев”, ви предлагам 

решението да добие следния вид:  



 1. Утвърждава в ОУ „Христо Ботев” село Баниска, четири маломерни 

класа, един слят и два редовни класа, както следва: 
 

№ Клас Брой ученици Вид клас За дофинансиране Сума в лв. 

1. 1 клас 15 Маломерен 1 1 260.00 

2. 2 клас 

3 клас 

11 

9 

Слят  

- 
 

3. 4 клас 20 Редовен -  

5. 5 клас 17 Маломерен 1 1 260.00 

6. 6 клас 17 Маломерен 1 1 260.00 

7. 7 клас 18 Редовен -  

8. 8 клас 9 Маломерен 9 11 340.00 

 Общо:    15 120.00 
 

 2. Община Две могили осигурява допълнителните средства в размер на 

15 120.00 (петнадесет хиляди сто и двадесет лева и нула стотинки) за 

обезпечаване на работния процес извън определените по единни разходни 

стандарти за съответната дейност.    

 В разисквания по трета точка взеха участие: 

 1. Светлозар Донев – Общински съветник: Направихме 

оптимизацията на училищата в Общината. Това е единственото основно 

училище, което остана. Нека да го дофинансираме и предлагам на Общински 

съвет да гласува. Председателя да прецизира основанието за вземането на 

това решение.   

 След приключване разискванията по трета точка, Общинският 

съвет, на основание чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2 от Наредба № 7 от 

29.12.2000 година за определяне броя на паралелките и групите и броя на 

учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, 

детските градини и обслужващи звена, издадена от Министерството на 

образованието и науките във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3  от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, 

ал. 2, т. 24 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 210 
 

 1. Утвърждава в ОУ „Христо Ботев” село Баниска, четири маломерни 

класа, един слят и два редовни класа, както следва: 
 

№ Клас Брой ученици Вид клас За дофинансиране Сума в лв. 

1. 1 клас 15 Маломерен 1 1 260.00 

2. 2 клас 

3 клас 

11 

9 

Слят  

- 
 

3. 4 клас 20 Редовен -  

5. 5 клас 17 Маломерен 1 1 260.00 

6. 6 клас 17 Маломерен 1 1 260.00 



7. 7 клас 18 Редовен -  

8. 8 клас 9 Маломерен 9 11 340.00 

 Общо:    15 120.00 
 

 2. Община Две могили осигурява допълнителните средства в размер на 

15 120.00 (петнадесет хиляди сто и двадесет лева и нула стотинки) за 

обезпечаване на работния процес извън определените по единни разходни 

стандарти за съответната дейност.    

 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

 По четвърта точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общинския съвет:  

 Приемане на График за провеждане на редовните заседания на 

Общински съвет – Две могили през четвъртото тримесечие на 2008 г. и през 

цялата 2009 г. 

 В разискванията по четвърта точка взеха участие: 

 1. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: Приветствам докладната 

записка, защото по този начин ще има някакъв ред. Но така или иначе ще 

имаме и извънредни заседания, защото кандидатстваме по различни проекти, 

които не търпят отлагане за вземане на решения. Предлагам ви само да 

промените датата на сесията през месец януари 2008 г. от 16.01 на 23.01. и т. 

5 от проекта за решение да отпадне, тъй като служителите от общинската 

администрация можете да работите с тях в комисиите и не е необходимо да 

присъстват и по време на сесиите. 

 2. Ахмед Феим – Общински съветник: Съгласен съм с мнението на 

Кмета. Нека да направим така, че без предварително разглеждане на 

докладната записка от комисиите,  да не се допускат до заседание.  

  След приключване разискванията по четвърта точка, 

Общинският съвет, на основание чл. 56, ал. 1 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 3, 

ал. 2, т. 24, чл. 27, ал. 3 от същия, чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 211 
 

1. Приема график за провеждане на редовните заседания на Общински 

съвет – Две могили през четвъртото тримесечие на 2008 година, както 

следва: 
 

№ Дата на  

редовното заседание 

Краен срок за представяне на 

Докладните включително 

Председателски 

съвет на дата 

1. 17.10.2008 година 09.10.2008 година 10.10.2008 година 



2. 21.11.2008 година 13.11.2008 година 14.11.2008 година 

3. 19.12.2008 година 11.12.2008 година 12.12.2008 година 
 

 2. Приема график за провеждане на редовните заседания на Общински 

съвет – Две могили през 2009 година, както следва: 
 

№ Дата на  

редовното заседание 

Краен срок за представяне на 

Докладните включително 

Председателски 

съвет на дата 

1. 23.01.2009 година 15.01.2009 година 16.01.2009 година 

2. 20.02.2009 година 12.02.2009 година 13.02.2009 година 

3. 20.03.2009 година 12.03.2009 година 13.03.2009 година 

4. 17.04.2009 година 09.04.2009 година 10.04.2009 година 

5. 22.05.2009 година 14.05.2009 година 15.05.2009 година 

6. 19.06.2009 година 11.06.2009 година 12.06.2009 година 

7. 17.07.2009 година 09.07.2009 година 10.07.2009 година 

8. 21.08.2009 година 13.08.2009 година 14.08.2009 година 

9. 18.09.2009 година 10.09.2009 година 11.09.2009 година 

10. 16.10.2009 година 08.10.2009 година 09.10.2009 година 

11. 20.11.2009 година 12.11.2009 година 13.11.2009 година 

12. 18.12.2009 година 10.12.2009 година 11.12.2009 година 
 

3. Промяна на датите за редовните заседания на Общинския съвет, 

може да се прави от неговия Председател, само ако са налице важни 

обстоятелства – лоши метеорологични условия и други, които не се 

определят изрично. 

4. Извън определения дневен ред за заседанията на Общинския съвет, 

могат да се разглеждат неотложни въпроси, само ако те отговарят на чл. 59, 

ал. 2, т. 1 – 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация. 

5. Задължава Кмета на Общината да запознае срещу подпис 

служителите от Общинската администрация с настоящото решение. 

 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

По пета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – Кмет 

на Община Две могили: 

Отмяна на решение № 68, взето на заседание на Общински съвет Две 

могили на 01.02.2008 година. 

В допълнение, Кмета на Общината каза: Имахме желание панелните 

радиатори и черчеветата от прозорците да ги продадем, но тяхното състояние 

е такова, че никой не проявява интерес към тях. И понеже това е общинско 

имущество, трябва да бъда бракувани, тъй като заемат много място и пречат 

в училището.  

 Разисквания по пета точка нямаше.  



По пета точка, Общинският съвет, на основание, чл. 10, ал. 2 от 

Закона за нормативните актове във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 

3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 

3, ал. 2, т. 24 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 212 
 

 1. Отменя свое Решение № 68, взето с Протокол № 7 от 01.02.2008 

година.  

 2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да назначи комисия, 

която да извърши бракуването на предложените материали, като същото бъде 

отразено в счетоводството на Общината. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По шеста точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общинския съвет:  

 Отпускане на еднократна финансова помощ на Марияна Тодорова 

Илиева с ЕГН 8003265435, живееща в град Две могили, на улица „Алеко 

Константинов” № 26, за раждане на дете. 

 Разискванията по шеста точка нямаше. 

По шеста точка, Общинският съвет, на основание, чл. 3, ал. 1 във 

връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.2, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 

за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на 

социално-слаби жители и пострадали при пътно-транспортни 

произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и 

други от бюджета на община Две могили, област Русе, приета с наше 

Решение № 108 по Протокол № 10/28.03.2008 година, чл. 21, ал. 1, т. 23 и 

ал. 2, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 и чл. 4, ал. 1 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 213 
 

 1. Отпуска на Марияна Тодорова Илиева с ЕГН 8003265435, живееща в 

град Две могили, на улица „Алеко Константинов” № 26, еднократна 

финансова помощ в размер на 150 (сто и петдесет) лева за раждане на второ 

дете –  Теодор Юлиянов Илиев, роден на 30.06.2008 г.  
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 



 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По седма точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общинския съвет:  

 Отпускане на еднократна финансова помощ на Айтен Ахмедова ЕГН 

8906055292, живееща в село Кацелово, на улица „Родопи” № 3, за раждане на 

дете. 

  Разискванията по седма точка нямаше. 

По седма точка, Общинският съвет, на основание, чл. 3, ал. 1 във 

връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.2, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 

за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на 

социално-слаби жители и пострадали при пътно-транспортни 

произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и 

други от бюджета на община Две могили, област Русе, приета с наше 

Решение № 108 по Протокол № 10/28.03.2008 година, чл. 21, ал. 1, т. 23 и 

ал. 2, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 и чл. 4, ал. 1 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 214 
 

 1. Отпуска на Айтен Ахмедова Ахмедова с ЕГН 8906055292, живееща в 

село Кацелово, на улица „Родопи” № 3, еднократна финансова помощ в 

размер на 100 (сто) лева за раждане на първо дете –  Нейлин Ерджанова 

Еминова, родена на 05.08.2008 г. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По осма точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – Кмет 

на Община Две могили: 

Продажба на имот частна общинска собственост. 

В допълнение, Кмета на Общината каза: Има проявен интерес за 

закупуване на този имот, като искат там да бъде направен цех за 

производство на дограма. Смятам, че идеята е добра, защото по този начин 

ще се стопанисва по някакъв начин тази сграда и ще се разкрият нови 

работни места. 

 В разисквания по осма точка взеха участие: 

 1. Петър Петров – Общински съветник: Нашата комисия по „Бюджет 

и финанси” разгледа докладната записка и дава становище да се приеме. 

 2. Салим Тасим – Кмет село Батишница: Съгласен съм с докладната 

записка за продажбата на училището, но имам една молба, част от сумата 

след продажбата да бъде дадена на село Батишница. 



 В разискванията по осма точка, Общинският съвет, на основание, 

чл. 35, ал. 1 във връзка с чл. 34, ал. 4, изр. 2 и чл. 41 от Закона за 

общинската собственост, чл. 33, ал. 1 от Наредба № 7 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на 

община Две могили, област Русе, чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4  и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, 

ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 215 
 

1. Да бъде продаден след провеждане на публично оповестен конкурс – 

частна общинска собственост по Акт № 1094/29 от 05.08.2008 г. на Кмета на 

Община Две могили, а именно: Урегулиран поземлен имот VІI – 238 (римско 

седем, тире, арабско двеста тридесет и осем) квартал 21 (двадесет и едно) по 

устройствения план на село Батишница, област Русе, при граници: от трите 

страни улици, имот VІІІ (римско осем) – Здравен дом и имот VІ (римско 

шест) – Културен дом, състоящ се от дворно място с площ от 6 500 (шест 

хиляди и петстотин) квадратни метра, заедно с построената в него през 1939 

година масивна двуетажна сграда – бивше училище „Христо Ботев” със 

застроена площ от 530 (петстотин и тридесет) квадратни метра и масивна 

пристройка строена през 1980 година със застроена площ от 240 (двеста и 

четиридесет) квадратни метра, находящи се в село Батищница, на улица 

„Дунав”№ 36. 

 2. При данъчна оценка на този имот в размер на 48 671.80 (четиридесет 

и осем хиляди шестстотин седемдесет и един лева и осемдесет стотинки) и 

пазарна оценка в размер на 138 530.00 (сто тридесет и осем хиляди петстотин 

и тридесет лева и нула стотинки), одобрява цена в размер на 158 530.00 (сто 

петдесет и осем хиляди и петстотин и тридесет лева), която да бъде начална 

цена при провеждането на публичния търг. 

 3. 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 публично оповестен конкурс за продажбата на 

описания в точка 1 имот. 

 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

По девета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили: 

Продажба на имот частна общинска собственост. 



В допълнение, Кмета на Общината каза: Този имот, който 

предлагаме за продажба може да бъде използван за всичко, включително за 

построяване на жилище.  

 Разискванията по девета нямаше. 

По девета точка, Общинският съвет, на основание, чл. 35, ал. 1 във 

връзка с чл. 34, ал. 4, изр. 2 и чл. 41 от Закона за общинската 

собственост, чл. 33, ал. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинска собственост на община Две 

могили, област Русе, чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4  и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 216 
 

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

общинска собственост по Акт № 1095 от 27.08.2008 г. на Кмета на Община 

Две могили, а именно: Урегулиран поземлен имот I (римско едно) квартал 

118 (сто и осемнадесет) по устройствения план на град Две могили, област 

Русе, при граници: от двете страни – улица общинска мера и имот II – 283 

(римско две, тире, арабско двеста осемдесет и три), състоящ се от 

незастроено дворно място с площ от 640 (шестстотин и четиридесет) 

квадратни метра, находящ се в град Две могили на улица „Алеко 

Константинов” № 1. 

 2. При данъчна оценка на този имот в размер на 1 763.20 (хиляда 

седемстотин шестдесет и три лева и двадесет стотинки), одобрява пазарната 

му оценка в размер на 7 680.00 (седем хиляди шестстотин и осемдесет лева и 

нула стотинки), която да бъде начална цена при провеждането на публичния 

търг. 

 3. 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 за продажбата на описания в 

точка 1 имот. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По десета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общинския съвет:  

 Отпускане на еднократна финансова помощ на Валентина Авксентиева 

Кочеткова с ЕГН 4308055435, живееща в град Две могили, на улица „Стоян 

Терзиев” № 14. 



 В разисквания по десета точка взеха участие: 

 1. Петър Петров – Общински съветник: Комисията има становище 

да се удовлетвори молбата на Валентина Кочеткова, тъй като тя е пенсионер 

и вдовица и няма от къде да вземе тези пари за да плати водата. 

След приключване разискванията по десета точка, Общинският 

съвет, на основание, чл. 5, т. 4 от Наредба № 10 за изплащане на 

еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби 

жители и пострадали при пътно-транспортни произшествия, 

производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета 

на община Две могили, област Русе, приета с наше Решение № 108 по 

Протокол № 10.28.03.2008 година, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, 

чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 и чл. 4, ал. 1 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 217 
 

 1. Отпуска на Валентина Авксентиева Кочеткова с ЕГН 4308055435 

живееща в град Две могили, на улица „Стоян Терзиев”  № 14, еднократна 

финансова помощ в размер на 300 (триста) лева.  

 2. Задължава Валентина Авксентиева Кочеткова да представи в 

Общинския съвет оправдателни документи, от които да е видно, как е 

похарчила отпуснатите и средства. В случай, че не представени такива или от 

представените документи се установи, че са извършени неправомерни 

разходи, следва да възстанови отпуснатите и средства. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По единадесета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общинския съвет:  

 Отпускане на еднократна финансова помощ на Идриз Исуфов Ешрефов 

с ЕГН 8301225368, живеещ в град Две могили, на улица „Христо Ботев” № 8. 

 В разисквания по единадесета точка взеха участие: 

 1. Красимир Кунев – Общински съветник: Тази докладна записка е 

идентична с предната и  предлагам да се отпусне тази финансова помощ, но 

нека стопаните да си поглеждат все пак водомерите. 

След приключване разискванията по единадесета точка, 

Общинският съвет, на основание, чл. 5, т. 4 от Наредба № 10 за 

изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на 

социално-слаби жители и пострадали при пътно-транспортни 

произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и 

други от бюджета на община Две могили, област Русе, приета с наше 

Решение № 108 по Протокол № 10.28.03.2008 година, във връзка с чл. 21, 



ал. 1, т. 23 и ал. 2, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 и чл. 4, ал. 1 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 218 
 

 1. Отпуска на Идриз Исуфов Ешрефов с ЕГН 8301225368, живеещ в 

град Две могили, на улица „Христо Ботев”  № 8, еднократна финансова 

помощ в размер на 300 (триста) лева.  

 2. Задължава Идриз Исуфов Ешрефов да представи в Общинския съвет 

оправдателни документи, от които да е видно, как е похарчил отпуснатите му 

средства. В случай, че не представени такива или от представените 

документи се установи, че са извършени неправомерни разходи, следва да 

възстанови отпуснатите средства. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По дванадесета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общинския съвет:  

 Приемане на Наредба № 7 за реда за придобиване на право на 

собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, 

под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в 

община Две могили, област Русе – първо четене. 

 В разисквания по дванадесета точка взеха участие: 

 1. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: Приветствам тази 

Наредба. Предлагам да се направи една временна комисия, която да 

съгласува нещата по Наредбата. Предлагам да я приемем на първо четене в 

този вид, а на следваща сесия да се предложи окончателния вариант за 

Наредбата – с нейните допълнения или изменения. В разработката на 

Наредбата трябва да вземат участие и Кметовете на населени места, с техните 

мнения. Това е сериозен труд, не е лесна работа, но нека да се огледа още 

веднъж преди окончателния й вид и всички вземат участие в това. 

 2. Светлозар Донев – Общински съветник: Това е може би най-

важния нормативен акт в една община и всеки съветник трябва да се запознае 

подробно с него. Предлагам всяка комисия да поработи още по Наредба № 7. 

Временна комисия не е необходима според мен, тъй като имаме комисия, 

която се занимава с общинската собственост. Така че, Данчо Великов да 

организира комисията си и съвместно с общинската администрация да 

подготвят предложения за изменение или допълнение на предложения ни 

проект, ако това е необходимо, разбира се. 

След приключване разискванията по дванадесета точка, 

Общинският съвет, на основание, чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост, във връзка с чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 



самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1 и чл. 99 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 219 
 

 1. Приема на първо четене Наредба № 7 за реда за придобиване на 

право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за 

управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост в Община Две могили, област Русе. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По тринадесата точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов 

– Кмет на Община Две могили: 

Участие на Община Две могили в Сдружение за извършване на 

общественополезна дейност, учредено от общините Борово, Бяла, Две 

могили, Опака, Полски Тръмбеш и Ценово. 

 В допълнение, Кмета на Общината каза: Този процес се движи от 

преди 4-5 години. Има направена Програма от Министерството на 

екологията, по която се изготвиха необходимите документи и устава за 

всички общини. Ще се избере представител от Кметовете. Трябва да се 

направи това сдружение, за да може да кандидатстваме по Програмата за 

изграждане на регламентираните сметища. За това е необходимо нашето 

решение за да се започне работа по този проект. 

 Разисквания по тринадесета точка нямаше. 

По тринадесета точка, Общинският съвет, на основание 21, ал. 1, т. 

15 във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 7 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 220 
 

 1. Общински съвет гр.Две могили дава съгласие за участие на Община 

Две могили в Сдружение за извършване на обществено полезна дейност, 

учредено от общините Борово, Бяла, Две могили, Опака, Полски Тръмбеш и 

Ценово, което си поставя следните цели: 

 1.1. Подобряване на качеството на услугите за събиране, 

транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци и на приравнените към 



тях отпадъци (чл. 59, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 5 от 

ЗЮЛНЦ). 

 1.2. Ефективно използване на ресурсите, възникващи в процесите на 

управление на отпадъците (чл. 59, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 38, ал. 1, 

т. 5 от ЗЮЛНЦ). 

 1.3. Оптимизиране на процесите за управление на отпадъците с оглед 

намаляване на разходите за услугата за събиране, транспортиране и 

обезвреждане на битовите отпадъци и на приравнените към тях отпадъци (чл. 

59, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 5 от ЗЮЛНЦ). 

 1.4. Постигане на прозрачност и отговорност на процесите на 

управление на отпадъците (чл. 59, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 38, ал. 1, 

т. 5 от ЗЮЛНЦ). 

 1.5. Реализирането на целите и изискванията на националното 

законодателство и подзаконовите актове за управление на отпадъците 

(ЗООС, ЗУО и други във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 5 от ЗЮЛНЦ). 

 1.6. Стимулиране и подпомагане на активността на отделните граждани 

за участие в процеса за управление на отпадъците (чл. 59, ал. 2 от ЗМСМА 

във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 5 от ЗЮЛНЦ). 

 1.7. Насърчаване на диалога и взаимодействието между държавата, 

органите на местното самоуправление, стопанските организации при 

решаване на проблемите, свързани с управлението на отпадъците (чл. 59, ал. 

2 от ЗМСМА във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 5 от ЗЮЛНЦ). 

 2. Общината да участва с първоначална имуществена вноска при 

учредяване на сдружението в размер на 200 (двеста)  лева, която сума да се 

осигури от собствени бюджетни средства. 

 3. Определя за представител на Община Две могили в учредителното 

събрание на Сдружението Драгомир Дамянов Драганов, ЕГН 5808225383, 

Кмет на Община Две могили, като го упълномощава да участва в гласуването 

от името на Общината при приемане на решенията на учредителното 

събрание за учредяване на сдружението, за приемане на неговия устав и за 

избор на управителни органи и подписва необходимите документи. При 

гласуването си представителя на общината да съобрази клаузите на 

подписаното споразумение по реда на чл. 61 от ЗМСМА и интересите на 

представляваната община 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По четиринадесета точка от дневния ред докладва Драгомир 

Дамянов – Кмет на Община Две могили: 

 Промени в структурата и числеността на общинска администрация Две 

могили и дейностите към нея, считано от 15.09.2008 година. 

 В допълнение, Кмета на Общината каза: След създаването на 

Общинската фирма”Черни Лом 2008”, мястото на работещите в звеното 

„Други дейности по БКС” е във фирмата. На тяхно място обаче трябва да 



назначим шофьори на училищните автобуси и да предвидим персонал за 

ученическия стол. Числеността на общинската администрация се запазва от 

135 броя. 

Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 

По четиринадесета точка, Общинският съвет, на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 3, ал. 2, т. 18 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 221 
 

1. Приема, считано от 15.09.2008 г. следните промени в структурата и 

числеността на общинската администрация, както следва: 

1.2. Закрива звено „Други дейности по БКС” – 8 (осем) броя и създава 

на негово място обслужващо звено за транспортиране на ученици – 4 

(четири) броя и звено за ученическо столово хранене – 5 (пет) броя. 

1.2. Увеличава щата на дейност „Чистота” от 10 на 11 броя. 

1.3. Съществуващата щатна численост на общинска администрация – 

Две могили – 135 (сто тридесет и пет) броя се запазва.   

 2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да организира 

изпълнението на решението. 

  

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По петнадесета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов 

– Кмет на Община Две могили: 

 Участие на Община Две могили в съвместен Проект с Община 

Букшани, Румъния. 

 В допълнение, Кмета на Общината каза: Община Букшани се 

съгласи да стане наш партньор по Програмата за трансгранично 

сътрудничество – „Зелени системи в урбанизираните територии в 

трансграничния регион Русе-Гюргево” при което нашата Община ще бъде 

водещата организация.   

Разисквания по петнадесета точка нямаше. 

По петнадесета точка, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 

1, т. 12,  във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 10 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 222 
 



 1. Дава съгласието си Община Две могили да участва като водеща 

организация с партньор Община Букшани в съвместен проект „Зелени 

системи в урбанизирани територии в трансграничен регион Русе-Гюргево” по 

Програма за Трансгранично сътрудничество България – Румъния по 

Приоритетна ос 2: Околна среда „Устойчиво използване и опазване на 

природните ресурси и околната среда и подобряване на ефективното 

управление на риска в трансграничния регион” . 

 2. За представител на Община Две могили се определя Боян Симеонов 

– Заместник-кмет на Община Две могили. 

 3. Необходимите средства за собствено финансиране на проекта в 

размер до 3 % от частта от бюджета на проекта за Община Две могили да 

бъдат осигурени от бюджета на Общината. 

 4. Общинският съвет упълномощава кмета на Община Две могили – 

Драгомир Дамянов, да предприеме необходимите действия за изпълнение 

решението на общински съвет. 

 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

По шестнадесета точка от дневния ред докладва Драгомир 

Дамянов – Кмет на Община Две могили: 

 Финансово осигуряване честването на 100 – годишнината от обявяване 

Независимостта на България. 

 В допълнение, Кмета на Общината каза: За този празник, Община 

Две могили е включена от Националния комитет по честването му. Той ни 

преведе сумата от 5000 (пет хиляди) лева, с които ние ще заплатим 

спектакъла на ансамбъл „Българе”, който те ще изнесат в нашия град днес от 

20.00 часа, пред Читалището. А с тези 4 420 (четири хиляди четиристотин и 

двадесет) лева ще покрием разходите си по откриване на паметната плоча на 

гара Две могили и ще представим пред министър Мутафчиев Общината. За 

съжаление, нямаме видеотехника, а е хубаво да му пуснем диска за нашия 

град и нашата община. Освен това и занапред с DVD и телевизора, ще 

правим подобаващи презентации на гостуващи делегати за Общината.

 Разискванията по шестнадесета точка няма. 

По шестнадесета точка, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 

1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация  чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 223 
 



 1. Утвърждава средства в размер на 4 420 (четири хиляди четиристотин 

и двадесет) лева за финансово осигуряване честването на 100 – годишнината 

от обявяване независимостта на България в Община Две могили.  

2.Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението на Общинския съвет 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника 

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 
 

По седемнадесета точка от дневния ред: Изказвания, питания, 

становища и предложения от граждани. 

 Други изказвания, питания, становища и предложения не бяха 

направени. 

Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет – Две могили: 

 Поради изчерпване дневния ред на седемнадесетото заседание на 

Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

 

 

НН/НН 

    Председател на Общинския съвет – Две могили:  

                    

 _____________________ (Байчо Петров Георгиев) 
 


