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 ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:obst_dvemogili@mlnk.net 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

тел./факс 08141/ 28 44, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 33 
 

Днес, 17 април 2009 година, в 10.00 часа, в сградата на Община Две 

могили, в зала № 9, започна тридесет и третото редовно заседание на 

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

съвет.  

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

съветника. 

 Отсъства: Огнян Стефанов Георгиев. 

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

решения. 

В работата на съвета взеха участие: Кмета на Общината, Кметове на 

Кметства и граждани от Общината. 

Байчо Георгиев: Колеги, тази седмица, в деловодството на съвета не 

са постъпвали докладни, за които да е направено искане за извънредно 

разглеждане на днешното заседание. По тази причина ви предлагам същото 

да протече по предварително определения и раздаден ви дневен ред. 

Красимир Кунев – общински съветник: Господин Председател, на 

днешното заседание присъстват много животновъди, които се интересуват, 

какво решение ще вземем по точка 20 от проекта за дневен ред на настоящата 

сесия. По тази причина, Ви предлагам точка 20 да стане точка 1, а точка 1 и 

следващите да минат с едно място по-назад. 

Други предложения 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. Даване на съгласие за ползване на общинските мери и пасища за 

отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане на 

пасищата в добро екологично и земеделско състояние и определяне на 

такса и правила за ползването им за 2009 г.  

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

2. Подготовка, финансиране и провеждане на Програмата за 

Празника на Две могили на 8, 9 и 10 май 2009 година. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 
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3. Приемане на Наредба № 17 за пожарната безопасност и 

съдействие на територията на община Две могили, област Русе – първо 

четене.  

Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

4. Отпускане на еднократна финансова помощ на Емети 

Сюлейманова Юмерова, живееща в село Каран Върбовка, на улица “Св. 

св. Кирил и Методий” № 2. 

Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

5. Отпускане на еднократна финансова помощ на Светлана 

Димитрова Андронова, живееща в град Две могили, на улица “Вит” № 2. 

Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

6. Отпускане на Айтен Самиева Мехмедова, живееща в село Каран 

Върбовка, на улица „Люлин” № 2 на еднократна финансова помощ за 

раждане на второ дете – Мелиса Медведова Неджиатиева, родена на 

08.03.2009 г. 

Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

7. Отпускане на еднократна финансова помощ на Пламен 

Карамфилов Ангелов, живеещ в село Баниска, на улица “Мусала” № 18. 

Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

8. Отпускане на еднократна финансова помощ на Димчо Симеонов 

Трифонов, живеещ в град Две могили, на улица “Васил Друмев” № 26. 

Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

9. Допълнение на Общинския план за регионално развитие към 

приоритет 1 “Подобряване стандарта на живот” с нова мярка 

“Изграждане парковото място в двора на храма “Света Троица” град 

Две могили и и извършване на частични ремонтни дейности по храма 

Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

10. Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на 

социални услуги за деца и възрастни.  

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

11. Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за интеграция на 

малцинствата в Община Две могили.  
Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

12. Публично-оповестен конкурс за поставяне на подвижно 

съоръжение “Павилион за цветя”, съгласно одобрена от главния 

архитект схема.  

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

13. Продажба на имот частна – общинска собственост чрез 

публично оповестен конкурс.  

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

14. Участие на Община Две могили в съвместен проект с Окръжен 

съвет Гюргево, Румъния.  

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

15. Разкриване на социална услуга, предоставяна в общността 

“Център за настаняване от семеен тип”.  

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 
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16. Промени по бюджета на ДДМУИ село Могилино.  
Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

17. Определяне размера на трудовите възнаграждения на 

кметовета на населени места.  

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

18. Определяне броя на кметските наместници в Община Две 

могили.  

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

19. Определяне размера на платения годишен отпуск и на 

допълнителното възнаграждение за придобит стаж и опит на 

Председателя на Общинския съвет, съгласно чл. 26 от ЗМСМА.  

Вносител: Светлозар Донев – Общински съветник 

20. Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на  

земеделска земя, стопанисвана по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ.  

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

21. Участие на Община Две могили в съвместен проект с община 

Калугерени, Румъния. 

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

22. Временно настаняване на децата и младежите от ДДМУИ село 

Могилино в село Помен.  

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

23. 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 Драгомир Дамянов – Кмет 

на Община Две могили: 

Даване на съгласие за ползване на общинските мери и пасища за 

отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане на 

пасищата в добро екологично и земеделско състояние и определяне на такса 

и правила за ползването им за 2009 г. 

В допълнение Кмета каза: За миналата година бяхме санкционирани с 

9 000 (девет) хиляди лева от Разплащателната агенция единствено за 

пасищата в землището на село Помен. В сравнение с другите община около 

нас, тази санкция е незначителна.  

 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Енчо Петров – Общински съветник: Комисията по “Земеделие” 

разгледа на свое заседание докладната и предлага таксата за ползване на 

общинските мери и пасища от предложените 50 % да се намали на 25 %. 

Освен това искаме да се направи анализ, как през миналата година са 

похарчени парите от почистването на пасищата, кои фирми са работили по 

тях и  срещу какво възнаграждение. 
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2. Ахмед Феим – Общински съветник: Според мен, Общината не 

поддържа добре пасищата. По тази причина, считам че таксата от 50 % е 

висока, която иска тя да задържи. Мисля, че 25 % е по-приемливо. 

3. Никола Николов – Общински съветник: Предлагам да бъде 

направен баланс за средствата необходими за поддържането на пасищата. 

Въз основа на него да се определи таксата. Може би ще бъде добре, днес да 

отложим разглеждането на тази точка. 

4. Красимир Кунев – Общински съветник: Не бих подкрепил 

предложението за отлагане разглеждането на тази точка. Кметът може да 

нареди и до час да бъде изготвен този баланс. После да го разгледаме и да го 

гласуваме днес. 

5. Пламен Лашев – Общински съветник: Кметът може да е готов и 

да има становище по този въпрос 

6. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: Комисията по 

“Земеделие” е следвало да поиска тази информация по време на своето 

заседание, а не – по време на сесията. За миналата година за поддържането на 

пасищата са похарчени 31 000 лева от две фирми, които извършиха 

почисването. Но това са средства от 2007 г. За 2008 г. средствата 301 000 от 

които в Общината останаха половината. Другата половина бе раздаденат на 

животновъдите. Имайте предвид, че тези средства се дават за да се 

поддържат пасищата. Ако животновъдите имат Сдружение и се ангажират да 

се грижат за пасищата, няма проблем да получат всичките средства. Но за 

такъв ангажимент не съм чул до момента. Аз поддържам докладната си и 

срещу тези 50 %  поемам отговорност да почистя и тази година пасищата.  

7. Ахмед Феим – Общински съветник: Всичко това, което каза кмета 

е хубаво, но недопустимо. Животновъдите трябва да се развиват. Ние като 

Общински съвет трябва да подкрепим тези животновъди.  

8. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: Това което 

ще кажа, може да не се хареса на много животновъди, но съм длъжен да го 

направя. Миналата година гласувахме таксата за ползване на общинските 

мери и пасища да бъде пак 50 %. Тогава животновъдите заявиха, че ще 

регистрират свое Сдружение и ще поемат задължението да поддържат 

пасищата. За една година обаче не успяха да направят такова Сдружение. 

Сега отново говорим да им се даде възможност. Нямам нищо против, но 

искам от тях да чуя какъв ангажимент те поемат към поддържането на 

пасищата. Защото през миналата година пасищата бяха поддържани от 

общината. Получихме санкция само от 9 000 лв., а получихме общо – 

Община и животновъди 301 000 лв. Това означава, че общината си е 

свършила добре работата. Трябва ли сега да променяме нещо, което работи 

добре, при условие, че нямаме алтернатива, която да гарантира, че пасищата 

ще бъдат почистени и поддържани. Затова предлагам на съветниците да 

гласуват докладната, така, както е предложена, а господин Енчо Петров – да 

оттегли предложението си за 25 %.  

9. Енчо Петров – Общински съветник: Това решение го взехме 

цялата комисияа  и не мога сам да го оттегля. 
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10. Светлозар Донев – Общински съветник: Аз съм съгласен с кмета 

на общината, но ако животновъдите си направят Сдружение, ще получат ли 

100 % от тези средства за поддържането на пасищата, ако те се заемат с тази 

работа. Ние сме селска община и има хора, които само оттам си изкарват 

прехраната. 

11. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: Ако животновъдите 

поемат ангажимент да поддържат пасищата, няма проблем да получат цялата 

сума.  

12. Красимир Кунев – Общински съветник: В залата присъстват 

животновъди. Предлагам да им се даде думата. 

13. Даниел Николов – животновъд от град Две могили: Трябва да си 

направите извода, какво ни интересува, след като днес сме тук. Ние не сме се 

събрали за самите пари, а искаме да видим, как се изразходват. Имаме от 

13.04.2009 г. регистрирано Сдружение, което се нарича “Поминък”. В него 

членуват близо 80 човека. Искаме да имаме хубави пасища, като на запад, да 

има отбелязани маршрути. Ние искаме общинската администрация да 

обслужва животновъдите, а не да ги командва и да се държат като 

собственици. Ако ни се предоставят нужните условия, и ние можем да 

поддържаме пасищата. 

14. Асан Керванджиев – животновъд от град Две могили: Може ли 

един пенсионер или безработен със 150 лв. да се прехранва. Нека общината 

да вземе 30 %, а животновъдите – 70 %. 

15. Ганчо Бобев – Кмет на Кметство село Чилнов: Чилнов има 2 599 

декара пасища, които са почистени и благодарение на мен, тъй като 

постоянно бях до работещите по почистването им. Аз искам да се направи 

справка, колко декара от пасищата на нашето село са раздадени на другите 

населени места. Животновъдите от Чилнов ползват само половината от 

пасищата, а другата половина – отива по други животновъди. Това трябва да 

се промени. Трябва да сме умерени във всички преценки. В Чилнов има само 

82 декара сакция. На нас ще е добре да регистрираме Сдружение и да си 

поддържаме сами пасищата. И тогава, какво ще правят другите съветници? 

 16. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: Предлагам 

да преустановим изказванията и да пристъпим към гласуване. Напомням ви, 

че решението по тази докладна трябва да бъде прието с 2/3 мнозинство. Има 

направени две предложения по т. 4 от докладната. Едното е на кмета в размер 

на 50 %, а другото, на комисията в размер на 25 %. Който е съгласен таксата 

за ползване на пасищата да бъде в размер на 50 %, гласува “за”, а който иска 

таксата да е 25 % гласува “против”. Гласували “за” 9 гласа и 7 гласа 

“против”. Предлагам на поименно гласуване докладната, така както ни е 

предложена от кметана общината. 

17. Ахмед Феим – Общински съветник: Така не ни ли поставяте пред 

свършен факт и ни принуждавате да гласуваме нещо, с което не сме 

съгласни. Какво ще стане, ако не подкрепим докладната. 

18. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: Нямаме 

решение и животновъдите няма да получат  и 50 %. 
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След приключване на разискванията по първа точка, Общинският 

съвет на основание § 24 от Закона за изменение и допълнение на Закона 

за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в 

Държавен вестник бр. 10 от 6 февруари 2009 г., чл. 48а, ал. 2 и ал. 3 от 

Закона за допитване до народа във връзсак с чл. 21 ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 

и 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация и чл. 79 от Наредба № 7 за реда на 

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, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 392 
 

1. Дава съгласие за предоставяне на общински мери и пасища за общо 

ползване на земеделски стопани-животновъди и/или техни сдружения, 

отглеждащи животни в Община Две могили. 

2. Одобрява местоположението и площта на физическите блокове и 

парцелите на общинските мери и пасища в размер на 20 596.90 дка за цялата 

община по Приложение № 2 – Списък на Блоковете на земеделските 

стопанства с начин на трайно ползване „Постоянно затревени площи” по 

населени места, определени от комисии назначени от Кмета на община Две 

могили, подлежащи на предоставяне на земеделските стопани – животновъди 

за последващо кандидатстване в Разплащателна Агенция за получаване на 

директни плащания по схемата за единно плащане на площ. 

3. Площите се предоставят за пасищно отглеждане на едър рогат 

добитък, дребен рогат добитък и еднокопитни в съотношение, съгласно 

Национален стандарт 4.1 от „Условията за поддържане на земята в добро 

екологично и земеделско състояние” или за ЕПЖ на възраст на 24 м. - 5 дка., 

за ЕПЖ на възраст от 8 до 24 м. - 2 дка., за ЕПЖ на възраст от 2 м.до8 м. - 1 

дка., за ДПЖ – 0,5 дка. и еднокопитни - 5 дка.  

4. Определя такса за ползване на общинските мери и пасища в размер 

50 % от получените директни плащания на хектар, приходите от която да се 

ползват за поддържането им от общината в добро агротехническо състояние, 

платими в четиринадесет дневен срок след получаване на директните 

плащания. 

5.Приема следните правила за ползване на общинските мери и пасища : 

5.1. Задължения на общината:  

5.1.1. Да изготви списъци по населени места на земеделските стопани, 

които отглеждат животни, желаещи да ползват общински мери и пасища; 

5.1.2. Да изготви сравнителни таблици за животновъдите от населеното 

място с общ брой животни по вид, възраст и необходимата им минимална 

площ, както и общата минимално необходима площ за животните на 

отделния животновъд и за всички животновъди; 
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5.1.3. Да представи на земеделски стопани животновъди - физически 

лица или техни сдружения необходимата документация за наличните имоти; 

5.1.4. Да оказва помощ при идентификацията им; 

5.1.5. Да съдейства пред ветеринарните служби за необходимите 

удостоверения; 

5.1.6. Общината се задължава да поддържа и стопанисва мерите и 

пасищата на територията на общината. 

5.2. Задължения на земеделски стопани животновъди - физически лица 

или техни сдружения: 

5.2.1. Да заплати в срок определената в т.4 такса за ползване на 

общинските мери и пасища при спазване на условията й. 

5.2.2. Да подържа мерите и пасищата в добро екологично и земеделско 

състояние. 

5.2.3. Да не използва мерите и пасищата за неземедлски нужди. 

5.2.4. Да не ги разорават. 

5.2.5. Да не допускат замърсяването им с битови, производствени и др. 

отпадъци. 

5.2.6. Да не се заграждат и да не се изграждат в тях временни 

постройки. 

6. Задължава кметовете на населените места да изготвят списъци на 

лицата, отглеждащи едър и дребен рогат добитък и еднокопитни животни 

съгласно предоставени от тях удостоверения по образец и ги представят в 

Община Две могили. 

7. Право да кандидатстват за общинските мери и пасища имат 

животновъди, които намат задължения към общината до 2008 г. 

8. Възлага на Кмета на Община Две могили, кметовете и кметските 

наместници на населените места на общината, след изготвяне на сравнителни 

таблици да проведат събрания с подалите удостоверения животновъди, на 

които да изберат подходящата форма на сдружаване. На събранията да се 

определят : 

8.1. Лице, което да представлява животновъдите при регистрацията на 

определените общинските мери и пасища в ОС”Земеделие” и подаване на 

заявление за подпомагане пред Разплащателната агенция. 

8.2. Да се разпише начина за  разпределяне на получената помощ за 

сдружението, съобразно предвидените площи и в съответствие с 

изискванията на Национален стандарт 4.1 от “Условията за подържане на 

земята в добро земеделско и екологично състояние. 

9. При невъзможност да се определи такова лице Общински съвет 

упълномощава Кмета на Община Две могили да определи лице измежду 

отглеждащите едър и дребен рогат добитък и еднокопитни животни, което да 

извърши регистрация на общинските мери и пасища, общо за общината или 

по населени места в ОСЗГ и подаде заявление за подпомагане пред 

Разплащателната агенция. 

10. За всяко населено място може да има едно или няколко сдружения, 

като в едно сдружение могат да участват животновъди от съседни населени 

места в чертите на Община Две могили. 
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11. При наличие на повече от едно сдружение в населеното място, 

разпределянето на пасищата се извършва чрез постигане на споразумение 

между сдруженията изразено в писмена форма, при остъствие на такова от 

кмета на населеното място, пропорционално на броя на животните. 

12. След задоволяване на нуждите на сдружението/сдруженията за 

колективно ползване на общинските мери и пасища и при наличие на 

свободни физически блокове, същите да се разпределят пропорционално на 

броя на животните. 

13. При недостиг на мери и пасища в населеното място, отговарящи на 

общата минимално необходима площ за всички заявени животни, да се 

ползват мери и пасища от съседни землища. При невъзможност, да се въведе 

коефициент на редукция на броя на селскостопанските животни на 

сдружението с цел покриване на изискванията за минимална гъстота на 

животните по Национален стандарт 4.1. 

 14. Възлага на Кмета на Община Две могили, кметовете и кметските 

наместници на населените места на общината да сключат договори за общо 

ползване на общинските пасища и мери със сдружението/сдруженията при 

спазване на изискванията по предходните точки.  

 15. Настоящото Решение на Общински съвет Две могили е правно 

основание за ползване на общинските мери и пасища за целите на чл. 41 от 

Закона за подпомагане на земеделските производители. 

 16. Възлага на кмета на общината да организира изпълнението на 

настоящото решение. 

 17. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общински съвет-

Две могили да се представи екземпляр от сключените договори. 

 Решението подлежи на обжалване пред Областен управител и/или пред 

Административен съд Русе в 14-дневен срок от оповестяването му. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 2 гласа 
 

По втора точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – Кмет 

на Община Две могили:  

Подготовка, финансиране и провеждане на Програмата за Празника на 

Две могили на 8, 9 и 10 май 2009 година. 

 В разискванията по втора точка взеха участие: 

1. Красимир Кунев – Общински съветник: Предлагам предвидените 

средства да бъдат намалени с 1 000 лв. Социологическото проучване не е 

необходимо и сумата предвидена за коктейла може да се намалят.  

 2. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: Докладната е депозирана 

в Общинския съвет преди месец. Ще се наложи да се прехвърлят средства от 

от едно в друго перо. Ще се постараем обаче да се вместим в предвидените 

15 000 лв. 

След приключване разискванията по втора точка, Общинският 

съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 
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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 

№ 393 
1. Утвърждава финансовата рамка на провеждане на Панаирните дни на 

Две могили на 08, 09 и 10 май 2009 година в размер на 15 000 (петнадесет 

хиляди) лева, разпределени както следва: 
 

№ Разход Сума в лева 

1.1. Афиши 500.00 

1.2. Украса 500.00 

1.3. Награден фонд турнир 6 000.00 

1.4. Храна на участници 500.00 

1.5. Цветя 200.00 

1.6. Коктеил 1 000.00 

1.7. Издаване на вестник 500.00 

1.8. Озвучаване 500.00 

1.9. Концерт 2 000.00 

1.10. Екотоалетни 200.00 

1.11. Граждански договори 1 000.00 

1.12. Купи 200.00 

1.13. Награден фонд – “Най-чиста улица” 300.00 

1.14. Социологическо проучване 600.00 

1.15. Непредвидени 1 000.00 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 1 гласа 
 

 По трета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет:  

Приемане на Наредба № 17 за пожарната безопасност и съдействие на 

територията на община Две могили, област Русе – първо четене.  

В разискванията по трета точка взеха участие: 

1. Пламен Лашев – Общински съветник: Комисията по “Нормативна 

уредба” разгледа предложения ни проект за Наредба и предлага на 

общинските съветници да подкрепят на първо четене същата. 

 След приключване разискванията по трета точка, Общинският 

съвет, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местно самоуправление и 

местна администрация, чл. 4, ал. 2 и чл. 99, ал. 1 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, прие 
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РЕШЕНИЕ 

№ 394 
 

1. Приема на първо четене Наредба № 17 за пожарна безопасност и 

съдействие на територията на община Две могили, област Русе. 

Приложение: Наредба № 17 за пожарна безопасност и съдействие на 

територията на община Две могили, област Русе. 
 

 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 Общински съвет:  

Отпускане на еднократна финансова помощ на Емети Сюлейманова 

Юмерова, живееща в село Каран Върбовка, на улица “Св. св. Кирил и 

Методий” № 2. 

 В разискванията по четвърта точка участие взеха: 

1. Ахмед Феим – Общински съветник: Комисията по 

“Здравеопазване” подробно се запозна с подадената молба и предлага на 

общинските съветници да и бъде отпусната еднократна помощ.   

2. Йордан Калицов – Кмет на Кметство село Каран Върбовка: 

Жената е в нужда и призовавам общинските съветници да и отпуснат 

еднакратната помощ. 

След приключване разискванията по четвърта точка, Общинският 

съвет на основание чл. 5, т. 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 Решение № 108 по 

Протокол № 10/28.03.2008 година, изм. и доп. с Решение № 333 по 

Протокол № 26/23.01.2009 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 

№ 395 
 

1. Отпуска на Емети Сюлейманова Юмерова с ЕГН 2610105494, 

живееща в село Каран Върбовка, на улица „Св. Св. Кирил и Методий” № 2 

еднократна финансова помощ в размер на 200.00 (двеста) лева. 

 2. Задължава я да представи в Общинския съвет оправдателни 

документи, от които да е видно, че как е изразходвала отпуснатите и 

средства. В случай, че не представи такива, следва да ги възстанови. 
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3. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по 

решение на Общинския съвет  
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По пета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Светлана Димитрова 

Андронова, живееща в град Две могили, на улица “Вит” № 2. 

Разисквания по пета точка нямаше. 

По пета точка, Общинският съвет на основание чл. 5, т. 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 Решение № 108 по Протокол № 10/28.03.2008 година, изм. и доп. с 

Решение № 333 по Протокол № 26/23.01.2009 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 

№ 396 
 

1. Отпуска на Светлана Димитрова Андронова с ЕГН 7002145330, 

живееща в град Две могили, на улица „Вит” № 2 еднократна финансова 

помощ в размер на 200.00 (двеста) лева. 

 2. Задължава я да представи в Общинския съвет оправдателни 

документи, от които да е видно, че как е изразходвала отпуснатите и 

средства. В случай, че не представи такива, следва да ги възстанови. 

3. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по 

решение на Общинския съвет 

 

 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 Общински съвет:  

Отпускане на Айтен Самиева Мехмедова, живееща в село Каран 

Върбовка, на улица „Люлин” № 2 на еднократна финансова помощ за 

раждане на второ дете – Мелиса Медведова Неджиатиева, родена на 

08.03.2009 г. 
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Разисквания 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 Решение 

№ 108 по Протокол № 10/28.03.2008 година, изм. и доп. с Решение № 333 

по Протокол № 26 /23.01.2009 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 

№ 397 
 

1. Отпуска на Айтен Самиева Мехмедова с ЕГН 7501025391, живееща в 

село Каран Върбовка,  на улица „Люлин” № 2 еднократна финансова помощ 

в размер на 200 (двеста) лева за раждане на второ дете – Мелиса Медведова 

Неджиатиева, родена на 08.03.2009 г. 

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по 

решение на Общинския съвет 
 

 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 Общински съвет:  

Отпускане на еднократна финансова помощ на Пламен Карамфилов 

Ангелов, живеещ в село Баниска, на улица “Мусала” № 18. 

 В разискванията по седма точка взеха участие: 

1. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: По молба на 

Председателя на общинския съвет, отидох в село Баниска, за да се запозная 

на място със случая. Всичко което е записано в молбата е вярно. Според мен 

трябва да му бъде отпусната еднократна помощ. 

2. Красимир Кунев – Общински съветник: Молбата е разгледана в 

комисиите и становището ни е да се откаже такава помощ. По Наредба 10 

приоритет са ни децата. 

3. Тодор Куцаров – Общински съветник: За да откажем помощ, на 

мен лично ми повлия обстоятелството, че този човек 17 години не е работил.  

Поне така е записал. 

4. Велико Великов – Кмет на Кметство село Баниска: Човекът 

работеше по програмите за заетостта, но след като жена му се разболя 
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преустанови работата, за да се грижи за нея.  Но той заслужава да му се 

помогне. 

След приключване разискванията по седма точка, Общинският 

съвет, на основание чл. 5, т. 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, изм. и доп. с Решение № 333 по 

Протокол № 26/23.01.2009 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 

№ 398 
 

 1. Оказва да бъде отпусната на Пламен Карамфилов Ангелов с ЕГН 

5403235384, живеещ в село Баниска, на улица „Мусала” № 18 еднократна 

финансова помощ. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 9 гласа 

 „Против”  - 5 гласа 

 „Въздържал се” - 2 гласа 
 

По осма точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет:  

Отпускане на еднократна финансова помощ на Димчо Симеонов 

Трифонов, живеещ в град Две могили, на улица “Васил Друмев” № 26. 

 В разискванията по осма точка взеха участие: 

 1. Ахмед Феим – Общински съветник: Средствата, които ще му 

отпуснем няма да му стигнат, но все е нещо. 

 След приключване разискванията по осма точка, Общинският 

съвет на основание чл. 5, т. 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 Решение № 108 по 

Протокол № 10/28.03.2008 година, изм. и доп. с Решение № 333 по 

Протокол № 26/23.01.2009 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 
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№ 399 
 

 1. Отпуска на Димчо Симеонов Трифонов с ЕГН 5905085403, живеещ в 

град Две могили, на улица „Васил Друмев” № 26 еднократна финансова 

помощ в размер на 200.00 (двеста) лева. 

  2. Задължава го да представи в Общинския съвет оправдателни 

документи, от които да е видно, че как е изразходвал отпуснатите му 

средства. В случай, че не представи такива, следва да ги възстанови. 
3. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по 

решение на Общинския съвет 

  

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По девета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общински съвет:  

Допълнение на Общинския план за регионално развитие към приоритет 

1 “Подобряване стандарта на живот” с нова мярка “Изграждане парковото 

място в двора на храма “Света Троица” град Две могили и и извършване на 

частични ремонтни дейности по храма 

Разисквания по девета точка нямаше. 

По девета точка, Общинският съвет, Общинският съвет на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, 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 

№ 400 
 

1. Допълва Приоритет 1 “Подобряване на стандарта на живот” с нова 

мярка “Изграждане парковото място в двора на храма “Света Троица” град 

Две могили и извършване на частични ремонтни дейности по храма”, срок за 

постигане 2009 г. – 2011 г., отговорна институция – Църковно настоятелство 

при храм “Света Троица” град Две могили, необходими средства –  400 000 

лв., като източник на финансиране са средства изцяло от фондове на 

Европейския съюз от Общинския план за регионално развитие 2007 – 2013 г. 

на Община Две могили, приет с Решение № 212 по  Протокол  № 

27/05.07.2005 г, изм. с Решение № 245 по Протокол № 23/07.11.2008 г., , изм. 

с Решение № 364 по Протокол № 30/04.03.2009 г., , доп. с Решение № 32 по 

Протокол № 32/20.03.2009 г. на Общински съвет – Две могили. 

2. Задължава Председателят на общинския съвет да отрази направеното 

допълнение в Общинския план за регионално развитие 2007 – 2013 г. на 

Община Две могили. 
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 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По десета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили: 

Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социални 

услуги за деца и възрастни.  

Разисквания по десета точка нямаше 

По десета точка, Общинският съвет, на основание 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 Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му 

с общинска администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 401 
 

1. Приема Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на 

социални услуги за деца и възрастни.  

Приложение: Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за развитие 

на социални услуги за деца и възрастни.  
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По единадесета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов 

– Кмет на Община Две могили: 

Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за интеграция на 

малцинствата в Община Две могили.  

В разисквания по единадесета точка взеха участие: 

1. Микерям Адям – Общински съветник: Като препоръка към 

администрацията – не е необходимо да се гласува, но по тези стратегии да се 

правят ежегодно планове с две – три мероприятия и да се изпълняват. Да не 

ги ползваме само по проекти.  

След приключване разискванията по единадесета точка, 

Общинският съвет, на основание 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 Общински 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 402 
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1. Приема Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за интеграция 

на малцинствата в Община Две могили.  

Приложение: Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за 

интеграция на малцинствата в Община Две могили. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По дванадесата точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов 

– Кмет на Община Две могили: 

Публично-оповестен конкурс за поставяне на подвижно съоръжение 

“Павилион за цветя”, съгласно одобрена от главния архитект схема.  

Разисквания по дванадесета точка нямаше. 

По дванадесета точка, Общинският съвет на основание чл. 21 ал. 1 

т. 8, чл. 27, ал. 4 и 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

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

дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация във връзка с чл. 101 от Наредба № 7 за 

реда на 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, 

приета с Решение № 268 по Протокол № 24/21.11.2008 година, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 403 
 

1. Изменя своето Решение № 358, взето на заседание на Общински 

съвет – Две могили по Протокол № 29/20.02.2009 г., като допълва същото със 

следните критерии и изисквания за оценка на предложенията при отдаване 

под наем на терен от 10 (десет) квадратни метра на паркинга пред общината 

за поставяне на подвижно съоръжение “Павилион за цветя”, съгласно 

одобрена от Главния архитект схема, със срок на договора от 5 (пет) години: 

1.1. Предложена цена: 

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-

висока 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 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 50.00 лв. 

за 1 брой съоръжение 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 
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1.2. Създаване на нови работни места: 

Точките по критерия се образуват както следва: за предложение за 

разкриване на 1 работно място – 2 т.; две и повече работни места – 4 т.  

1.3. Извършване на инвестиции: 

Точките по критерия се формират както следва: 

 За инвестиции, съгласно бизнес плана до 1000 лв. – 5 т. 

 За инвестиции, съгласно бизнес плана до 2000 лв. – 8 т. 

 За инвестиции, съгласно бизнес плана над 2000 лв. – 10 т. 

1.4. Бизнес план за развитие на обекта: 

Бизнес плана следва да съдържа предложения относно: 

 прогнозен общ обем на произведена продукция - максимум 5 т.; 

 използвани материали и суровини за производството, което ще 

развива участника – максимум 5 т., като максималния брой точки се 

присъжда на участника, предложил използване на материали и суровини от 

региона; 

 инвестиционен план – поетапно реализиране на предложените 

инвестиции, посочване на конкретните дейности и срокове за 

осъществяването им – максимум 5 т. 

1.5. Забележка: Направените предложения следва да бъдат 

реализирани за срока на договора за отдоване под наем на подвижно 

съоръжение “Павилион за цветя”. 

1.6. 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 

прилагат критериите: „Опазване или възстановяване на околната среда” и 

„Най-висок размер инвестиции”. 

2. Възлага на Кмета на Общината да изпълни решението на Общинския 

съвет. 

3. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общински съвет – 

Две могили да се представи екземпляр от сключения договор за отдаване 

под наем. 

Решението подлежи на обжалване пред Областен управител и/или пред 

Административен съд-Русе в 14-дневен срок от оповестяването му. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По тринадесета точка от дневния ред Драгомир Дамянов – Кмет 

на Община Две могили: 

Продажба на имот частна – общинска собственост чрез публично 

оповестен конкурс.  

 В разискванията по тринадесета точка взеха участие:  

1. Ахмед Феим – Общински съветник: Това е много хубава идея, но 

човека, който иска да купи училището се притеснява, че договора му може 
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да бъде развален. Предлагам думите “В противен случай договорът ще 

бъде развален” да бъдат заменени с “В противен случай договорът ще бъде 

преразгледан от общинския съвет”. 

След приключване разискванията по тринадесата точка, 

Общинският съвет  на основание чл. 34, ал. 4, изр. 2 и чл. 41 от Закона за 

общинската собственост във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 8, чл. 27, ал. 4 и 5 от 

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

2 т. 2 от Правилника за организация и дейността на общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

и чл. 101 от Наредба № 7 за реда на 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, приета с Решение № 268 по Протокол № 

24/21.11.2008 година, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 404 
 

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 58 575.20 (петдесет и 

осем хиляди петстотин седемдесет и пет лева и двадесет), одобрява пазарната 

му оценка в размер на 159 500.00 (сто петдесет и девет хиляди и петстотин 

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

публичния търг. 

 3. Определя следните критерии, показатели и начин на оценка и 

класиране на кандидатите: 

3.1. Предложена цена: 

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-

висока цена. Точките се определят в съотношение към базова продажна 

цена по следната формула: 
 

ЦЕНА = 10 х  Ц пp ,  където: 

      Ц б 

 10 е коефициент на показателя; 

 Ц пр е предложената цена от кандидата; 
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 Ц б е базовата (начална продажна) цена 
 

3.2. Създаване на нови работни места: 

Точките по критерия се образуват както следва: за предложение за 

разкриване до 5 работни места – 2 т.; до 10 работни места – 4 т.; до 15 

работни места – 6 т.; до 20 работни места – 8 т. и над 20 работни места – 10 

т.  

3.3. Извършване на инвестиции: 

Точките по критерия се формират както следва: 

 За инвестиции, съгласно бизнес плана до 30 000 лв. – 2 т. 

 За инвестиции, съгласно бизнес плана до 60 000 лв. – 4 т. 

 За инвестиции, съгласно бизнес плана до 100 000 лв. – 6 т. 

 За инвестиции, съгласно бизнес плана до 160 000 лв. – 8 т. 

 За инвестиции, съгласно бизнес плана над 160 000 лв. – 10 т. 

3.4. Бизнес план за развитие на обекта: 

Бизнес плана следва да съдържа предложения относно: 

 Развиване на нови производства - максимум 5 т.; 

 прогнозен общ обем на произведена продукция - максимум 5 т.; 

 използвани материали и суровини за производството, което ще 

развива участника – максимум 5 т., като максималния брой точки се 

присъжда на участника, предложил използване на материали и суровини от 

региона; 

 инвестиционен план – поетапно реализиране на предложените 

инвестиции, посочване на конкретните дейности и срокове за 

осъществяването им – максимум 5 т. 

3.5. Забележка: Направените предложения следва да бъдат 

реализирани за период от 36 месеца, считано от датата на сключване на 

договора за покупко-продажба на обекта. В противен случай договорът ще 

бъде преразгледан от общинския съвет. 

3.6. 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 

прилагат критериите: „Опазване или възстановяване на околната среда” и 

„Най-висок размер инвестиции”. 

4. Възлага на Кмета на Общината да изпълни решението на Общинския 

съвет. 

5. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общински съвет – 

Две могили да се представи екземпляр от сключения договор за покупко-

продажба. 

Решението подлежи на обжалване пред Областен управител и/или пред 

Административен съд-Русе в 14-дневен срок от оповестяването му. 
 

 Гласували 16 (шестадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
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По четиринадесета точка от дневния ред докладва Драгомир 

Дамянов – Кмет на Община Две могили: 

Участие на Община Две могили в съвместен проект с Окръжен съвет 

Гюргево, Румъния.  

 В допълнение Кмета каза: Проекта няма да го реализираме с Окръжен 

съвет Гюргево, а с Община Калараш. Това е само промяната. 

 В разискванията четиринадесета точка взеха участие:  

 1. Петър Петров – Общински съветник: Предлагам да подкрепим 

докладната. 

След приключване разискванията по четиринадесета точка, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, 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 

№ 405 
 

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

партньор в съвместен проект „Иновации и трансгранично сътрудничество в 

туристическия бранш” по Програма ТГС България – Румъния по Приоритетна 

Ос 3: Икономическо и социално развитие - „Икономическо и социално 

сближаване чрез съвместно определяне и подобряване на сравнителните 

предимства на региона” с партньор община Калараш, Румъния.  

  За представител на Община Две могили се определя г-н Боян Симеонов 

Иванов – зам. -кмет на общината. 

  Необходимите средства за собствено финансиране на проекта в размер 

на 2,18 % от бюджета на проекта за Община Две могили да бъдат осигурени 

от бюджета на Общината. 

2. Общински съвет град Две могили 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 петнадесета точка от дневния ред Драгомир Дамянов – Кмет 

на Община Две могили: 

Разкриване на социална услуга, предоставяни в общността “Център за 

настаняване от семеен тип”.  

 В разискванията по петнадесета точка взеха участие: 

 1. Ахмед Феим – Общински съветник: Хората много ни критикуват, 

че ще доведем тези деца в Две могили. 
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2. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: Това са 

нашите деца, г-н Феим.  

След приключване разискванията по петнадесета точка, 

Общинският съвет на основание чл. 36а, ал. 2 т. 1 от Правилника за 

прилагане Закона за социалното подпомагане във връзка с чл. 21, ал. 1, 

т. 23 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 

№ 406 
 

  1. Разкрива социална услуга “Център за настаняване от семеен тип” в 

град Две могили, с капацитет 12 места, 7 човека численост на персонала, 

годишен размер на стандарта за издръжка 7 801 лева за място и годишен 

бюджет в размер на 93 612 лева. Като дата за откриване на социалната услуга 

се приема 01.09.2009 г. 

2. Общински съвет град Две могили 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: 

Промени по бюджета на ДДМУИ село Могилино.  

 Разисквания по шестнадесета точка нямаше. 

След приключване разискванията по шестнадесета точка, 

Общинският съвет на основание чл. 18 за Закона зо общинските 

бюджети, чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 4 и 5 от Закона за местното 

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

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 407 
 

1. Променя бюджета на ДДМУИ “Света Петка” село Могилино, 

считано от 01.04.2009 г. в разходната част, както следва: 
 

Разходи Параграф Увеличава  

(лева) 

Намалява  

(лева) 

Дом за деца и младежи с умствена 

изостаналост 

 9 500 9 500 
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Храна 1111  6 300 

Материали 1015  3 200 

Придобиване на ДМА 5200 9 500  
 

2. Упълномощава Кмета на Общината да организира изпълнението на 

решението.  
 

По седемнадесета  точка от дневния ред докладва Драгомир 

Дамянов – Кмет на Община Две могили: 

Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовета на 

населени места.  

 В разисквания по седемнадесета точка взеха участие: 

 1. Петър Петров – Общински съветник: Заплатата на кметския 

наместник на Пепелина и Широково не е ли малка. 

2. Драгимир Дамянов – Кмет на Общината: Не е. 

 След приключване разискванията по седемнадесета точка, 

Общинският съвет на основание чл. 2, т. 4 ПМС № 46 от 26.02.2009 г. за 

заплатите в бюджетните организации и дейности, обн., ДВ, бр. 18 от 

10.03.2009 г. във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5, чл. 27, ал. 3 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 11 

от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 408 
 

1. Определя основна месечна заплата на кметовете на кметства и 

кметските наместници  в населените места, считано от 01.05.2009 г., както 

следва: 

1.1. Кмет на кметство село Баниска, Кацелово и Бъзовец – 650.00 лв. 

1.2. Кмет на кметство село Батишница – 635.00 лв. 

1.3. Кмет на кметство село Помен, Могилино, Чилнов, Каран Върбовка 

и Острица – 600.00 лв. 

1.4. Кметски наместник село Пепелина и Широково – 325.00 лв.  

2. Упълномощава кмета на общината да организира изпълнението на 

решението. 
  

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По осемнадесета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов 

– Кмет на Община Две могили: 

Определяне броя на кметските наместници в Община Две могили.  

 Разисквания по осемнадесета точка нямаше. 

След приключване на разискванията по осемнадесета точка, 

Общинският съвет на основание чл. 46а, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 1, 
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т. 2, чл. 27, ал. 4 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 

№ 409 
 

1. Определя 2 (два) броя кметски наместници за селата Пепелина и 

Широково.  

2. Упълномощава кмета на Общината да организира изпълнението на  

решението. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По деветнадесета точка от дневния ред докладва Светлозар Донев 

– общински съветник:  

Определяне размера на платения годишен отпуск и на допълнителното 

възнаграждение за придобит стаж и опит на Председателя на Общинския 

съвет, съгласно чл. 26 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация.  

 В разискванията по деветнадесета точка взеха  участие: 

 1. Ахмед Феим – Общински съветник: Защо му се признава само част 

от трудовия стаж. Според мет трябва да му бъде признат целия стаж. 

2. Енчо Петров – Общински съветник: Аз съм за целия трудов стаж – 

23 години, 2 месеца и 9 дена. 

 След приключване на разискванията по деветнадесета точка, 

Общинският съвет на основание чл. 26, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 21, ал. 

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

администрация и чл. 129, ал. 4, т. 2 във връзка с 3, ал. 1, т. 24 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 410 
 

1. Председателят на Общински съвет – Две могили ползва: 

1.1. Платен годишен отпуск в размер на 30 работни дни, от които – 

Байчо Петров Георгиев – 24 работни дни. 

1.2. Допълнителен платен годишен отпуск в размер на 12 работни дни, 

от които – Байчо Петров Георгиев – 9 работни дни. 

1.3. 1 % допълнителното месечно възнаграждение върху основното, 

което ще получава. 
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2. На Байчо Петров Георгиев признава към 1 март 2009 г стаж и опит, 

сходен с дейността му на Председател на Общинския съвет в размер на 23 

години, 2 месеца и 9 дни.  

3. Решението влиза в сила от 1 март 2009 г. 

4. Упълномощаваме Кмета на Общината да сведе настоящото решение 

до знанието на заинтересованите лица в общинската администрация. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 1 гласа 
 

 

По двадесета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили: 

Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на  

земеделска земя, стопанисвана по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ.  

 В разискванията по двадесета точка взеха участие: 

1. Йордан Йордан – Кмет на Кметство село Острица: Вместо да 

пустеят тези земи, нека да се ползват от хората и да се спечели някой лев.  

След приключване на разискванията по двадесета точка, 

Общинският съвет на основание чл. 19, ал. 8, т. 2 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с чл. 21 ал. 

1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация и чл. 69, ал. 1 от Наредба № 7 за реда на 

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, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 411 
 

 1. Разрешава да бъдат отдадени под наем за срок от 3 години, 

следните земи от общинския остатъчен фонд: 
 

№ Акт за Об.С № Имот № 
Площ, 

дка 

Начин на 

тр.ползване 
Кат. Местност 

1.  № 301/01.10.04г 000137 1.349 Др.посевна площ ІІІ - 

2.  №  302/01.10.04г 000138 0.353 Др.посевна площ ІІІ - 

3.  № 303/01.10.04г 000151 2.875 Др.посевна площ ІІІ - 

4.  № 304/01.10.04г 000161 2.087 Др.посевна площ ІІІ - 

5.  № 305/01.10.04г 000187 5.516 Др.посевна площ VІ - 

6.  № 306/01.10.04г 060001 0.652 Др.посевна площ ІІІ Край село 

7.  № 307/01.10.04г 060002 0.601 Др.посевна площ ІІІ Край село 
8.  № 315/01.10.04г 060013 3.543 Др.посевна площ ІІІ Край село 
9.  № 316/01.10.04г 060016 0.310 Др.посевна площ ІІІ Край село 
10.  № 317/01.10.04г 060017 0.413 Др.посевна площ ІІІ Край село 
11.  № 318/01.10.04г 060018 0.732 Др.посевна площ ІІІ Край село 
12.  № 319/01.10.04г 060019 0.451 Др.посевна площ ІІІ Край село 
13.  № 320/01.10.04г 060020 0.448 Др.посевна площ ІІІ Край село 
14.  № 321/01.10.04г 060021 0.437 Др.посевна площ ІІІ Край село 
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15.  № 322/01.10.04г 060023 1.142 Др.посевна площ ІІІ Край село 
16.  № 323/01.10.04г 060026 0.838 Др.посевна площ ІІІ Край село 
17.  № 324/01.10.04г 060028 2.900 Др.посевна площ ІІІ Край село 
18.  № 325/01.10.04г 060029 0.331 Др.посевна площ ІІІ Край село 
19.  № 326/01.10.04г 060030 2.687 Др.посевна площ ІІІ Край село 
20.  № 327/01.10.04г 060033 2.179 Др.посевна площ ІІІ Край село 
21.  № 328/01.10.04г 060034 0.416 Др.посевна площ ІІІ Край село 
22.  № 334/01.10.04г 060041 0.417 Др.посевна площ ІІІ Край село 
23.  № 335/01.10.04г 061001 0.610 Др.посевна площ ІІІ Зад лома 

24.  № 338/01.10.04г 061012 0.957 Др.посевна площ ІІІ Зад лома 
25.  № 350/01.10.04г 061025 1.149 Др.посевна площ ІІІ Зад лома 
26.  № 354/01.10.04г 061032 0.101 Др.посевна площ ІІІ Зад лома 
27.  № 362/01.10.04г 061046 1.135 Др.посевна площ ІІІ Зад лома 
28.  № 363/01.10.04г 061048 3.468 Др.посевна площ ІІІ Зад лома 
29.  № 364/01.10.04г 062001 0.914 Др.посевна площ ІX Гюргево 

30.  № 365/01.10.04г 062002 0.692 Др.посевна площ ІX Гюргево 

31.  № 366/01.10.04г 062004 1.531 Др.посевна площ ІX Гюргево 

32.  № 367/01.10.04г 062006 1.649 Др.посевна площ ІX Гюргево 

33.  № 376/01.10.04г 064002 1.010 Др.посевна площ ІІІ До село 

34.  № 377/01.10.04г 064005 0.798 Др.посевна площ ІІІ До село 
35.  № 378/01.10.04г 064006 0.677 Др.посевна площ ІІІ До село 
36.  № 379/01.10.04г 064008 0.591 Др.посевна площ ІІІ До село 
37.  № 380/01.10.04г 064010 1.017 Др.посевна площ ІІІ До село 
38.  № 381/01.10.04г 064011 2.350 Др.посевна площ ІІІ До село 
39.  № 382/01.10.04г 064012 1.746 Др.посевна площ ІІІ До село 
40.  № 383/01.10.04г 064013 1.611 Др.посевна площ ІІІ До село 
41.  № 384/01.10.04г 064015 4.557 Др.посевна площ ІІІ До село 
42.  № 385/01.10.04г 064020 0.186 Др.посевна площ ІІІ До село 
43.  № 386/01.10.04г 064021 0.680 Др.посевна площ ІІІ До село 
44.  № 387/01.10.04г 064023 0.279 Др.посевна площ ІІІ До село 
45.  № 388/01.10.04г 064024 0.325 Др.посевна площ ІІІ До село 
46.  № 389/01.10.04г 064025 0.332 Др.посевна площ ІІІ До село 
47.  № 466/18.05.06г 064031 0.229 Др.посевна площ ІІІ До село 
48.  № 467/18.05.06г 065003 5.493 Др.посевна площ ІV Над село 

49.  № 46518.05.06г 065005 3.027 Др.посевна площ ІV Над село 
50.  № 469/18.05.06г 065006 0.228 Др.посевна площ ІV Над село 
51.  № 470/18.05.06г 065007 0.752 Др.посевна площ ІV Над село 
52.  № 471/18.05.06г 065008 1.035 Др.посевна площ ІV Над село 
53.  № 472/18.05.06г 065011 0.558 Др.посевна площ ІІІ Над село 
54.  № 473/18.05.06г 065012 0.487 Др.посевна площ ІІІ Над село 
55.  № 474/18.05.06г 065013 0.435 Др.посевна площ ІІІ Над село 
56.  № 475/18.05.06г 065014 0.831 Др.посевна площ VІ Над село 
57.  № 511/18.05.06г 065018 0.645 Др.посевна площ VІ Над село 
58.  № 512/18.05.06г 065019 0.966 Др.посевна площ VІ Над село 
59.  № 513/18.05.06г 065020 1.325 Др.посевна площ VІ Над село 
60.  № 514/18.05.06г 065021 1.389 Др.посевна площ VІ Над село 
61.  № 515/18.05.06г 065022 1.150 Др.посевна площ VІ Над село 
62.  № 516/18.05.06г 065023 1.514 Др.посевна площ VІ Над село 
63.  № 517/18.05.06г 065024 1.145 Др.посевна площ VІ Над село 
64.  № 517/18.05.06г 065025 1.336 Др.посевна площ VІ Над село 
65.  № 519/18.05.06г 065026 0.801 Др.посевна площ VІ Над село 
66.  № 52018.05.06г 065027 0.658 Др.посевна площ VІ Над село 
67.  № 521/18.05.06г 065029 1.509 Др.посевна площ VІ Над село 
68.  № 522/18.05.06г 065031 1.467 Др.посевна площ VІ Над село 
69.  № 523/18.05.06г 065032 1.075 Др.посевна площ VІ Над село 
70.  № 524/18.05.06г 066001 1.091 Др.посевна площ VІ Кула баир 

71.  № 525/18.05.06г 066002 0.990 Др.посевна площ VІ Кула баир 

72.  № 526/18.05.06г 066003 1.322 Др.посевна площ VІ Кула баир 

73.  № 527/18.05.06г 066004 1.423 Др.посевна площ VІ Кула баир 

74.  № 528/18.05.06г 066005 1.150 Др.посевна площ VІ Кула баир 

75.  № 533/18.05.06г 066012 2.028 Др.посевна площ VІ Кула баир 

76.  № 534/18.05.06г 066013 2.141 Др.посевна площ VІ Кула баир 
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77.  № 535/18.05.06г 066014 1.098 Др.посевна площ VІ Кула баир 

78.  № 53618.05.06г 066015 1.044 Др.посевна площ VІ Кула баир 

79.  № 538/18.05.06г 066017 3.658 Др.посевна площ VІ Кула баир 

80.  № 539/18.05.06г 066018 3.045 Др.посевна площ ІX Кула баир 

81.  № 540/18.05.06г 066019 3.831 Др.посевна площ ІX Кула баир 

82.  № 541/18.05.06г 066020 3.274 Др.посевна площ VІ Кула баир 

83.  № 542/18.05.06г 066021 1.651 Др.посевна площ VІ Кула баир 

84.  № 543/18.05.06г 066022 1.965 Др.посевна площ ІX Кула баир 

85.  № 544/18.05.06г 066023 4.010 Др.посевна площ ІX Кула баир 

86.  № 545/18.05.06г 066024 6.791 Др.посевна площ VІ Кула баир 

87.  № 546/18.05.06г 066025 2.428 Др.посевна площ VІ Кула баир 

88.  № 547/18.05.06г 066028 1.685 Др.посевна площ VІ Кула баир 

         131,722    
 

2. Възлага на Кмета на Общината да изпълни решението на Общински 

съвет-Две могили 

 3. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общински съвет -

Две могили да се представи екземпляр от сключените договори. 

 Решението подлежи на обжалване пред Областен управител и/или пред 

Административен съд Русе в 14-дневен срок от оповестяването му. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 

 

По двадесет и първа точка от дневния ред докладва Драгомир 

Дамянов – Кмет на Община Две могили: 

Участие на Община Две могили в съвместен проект с община 

Калугерени, Румъния. 

 В допълнение Кмета каза: Допусната е техническа грешка. Става 

дума за общ проект с община Калараш, а не с община Калугерени. С 

Калугерени работим по друг проект. 

 Разисквания по двадесет и първа точка нямаше: 

По двадесет и първа точка, Общинският съвет на основание 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 

№ 412 
 

1. Дава съгласие си Община Две могили да участва като водещ 

партньор в съвместен проект “Организиране на исторически възстановки 

от ученици на трансграничните общини Калараш и Две могили и 

презентиране на спектаклите сред обществеността” по Програма ТГС 

“България – Румъния” поПриоритетна ос 3: Икономическо и социално 

развитие. 
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За представител на Община Две могили се определя Юлия Маринова 

Йорданова – секретар на Община Две могили. 

Необходимите средства за собствено финансиране на проекта в 

размер на 2.18 % от бюджета на проекта за Община Две могили да бъдат 

осигурени от бюджета на общината. 

2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението. 
  

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По двадесет и втора точка от дневния ред докладва Драгомир 

Дамянов – Кмет на Община Две могили: 

Временно настаняване на децата и младежите от ДДМУИ село 

Могилино в село Помен.  

 В разискванията по двадесет и втора точка взеха участие: 

1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: Съмнявам се, че 

ремонтните работи могат да не завършат навреме. Училището в Помен няма 

условия за зимния период. 

2. Драгимир Дамянов – Кмет на Общината: Имам предвид това.  

3. Вели Велиев – Кмет на Кметство село Помен: Идваха две комисии 

за да огледат училището. Гледаха и детската градина. Едните харесаха 

училището, другите – детската градина. Ако може в решението да се 

предвидят и двете възможности, тъй като не се знае какво ще стане най-

накрая.  

След приключване на разискванията по двадесет и втора точка, 

Общинският съвет на основание 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 

№ 413 
 

  1. Дава съгласие децата и лицата, домуващи понастоящем в ДДМУИ 

“Света Петка” село Могилино да бъдат преместени в сградата на училището 

(детската градина) в село Помен, до окончателното им извеждане от страна на 

АСП. 

2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението, в това число и нужните ремонтни 

дейности. 
  

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 
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 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По двадесет и трета точка: Изказвания, питания, становища и 

предложения не бяха направени. 

Байчо Георгиев – председател на Общинския съвет: Преди два дни 

в Общината постъпи предложение за създаване на смесено Акционерно 

дружество с цел изграждане и експлоатация на Голф игрище, увеселителен 

туристически комплекс и петзвезден хотел на тереторията на община Две 

могили. Нямахме възможност да получим повече информация по това 

предложение, но считам, че в наш интерес е дадем правомощия на кмета на 

общината да проучи въпроса и на следващото заседание на общинския съвет 

да приемем по-конкретно решение. Сега ви предлагам, на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 23 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 във връзка с Програмата за управление на Община Две 

могили за мандат 2007 – 2011 година, приоритет 1, точка 2, да приемем 

следното решение:  

1. Упълномощава Кмета на Общината да проведе предварителни 

разговори с български или чуждестранни физически или юридически лица, с 

цел създаване на: 

1.1. Смесено Акционерно дружество, което да има за предмет на 

дейност: Изграждане и експлоатация на Голф игрище, увеселителен 

туристически комплекс и петзвезден хотел на територията на Община Две 

могили.  

1.2. Смесено Акционерно дружество, което да има за предмет на 

дейност: Изграждане и експлоатация на Фото волтаична електроцентрала с 

пикова мощност – 100 MW на територията на Община Две могили.  

Петър Петров – общински съветник: Съгласен съм с направеното 

предложение и предлагам да го гласуваме. 

След приключване на разискванията, Общинският съвет, на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 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 във връзка с 

Програмата за управление на Община Две могили за мандат 2007 – 2011 

година, приоритет 1, точка 2, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 414 
 

1. Упълномощава Кмета на Общината да проведе предварителни 

разговори с български или чуждестранни физически или юридически лица, с 

цел създаване на: 

1.1. Смесено Акционерно дружество, което да има за предмет на 

дейност: Изграждане и експлоатация на Голф игрище, увеселителен 
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туристически комплекс и петзвезден хотел на територията на Община Две 

могили.  

1.2. Смесено Акционерно дружество, което да има за предмет на 

дейност: Изграждане и експлоатация на Фото волтаична електроцентрала с 

пикова мощност – 100 MW на територията на Община Две могили.  

 

Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет – Две могили: 

Поради изчерпване дневния ред на тридесет и второто редовно заседание на 

Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

 

АЮ/АЮ 

 

Председател на Общинския съвет – Две могили:  

     

 

_____________________ (Байчо Петров Георгиев) 

 


