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 ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 
 7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

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

 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 36 
 

Днес, 17 юли 2009 година, в 9.00 часа, в сградата на Община Две 

могили, в зала № 9, започна тридесет и шестото 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: Йордан Георгиев Великов – болен. 

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

решения. 

В работата на съвета взе участие: Михаил Торшин – генерален консул 

на Генералното консулство на Руската федерация в град Русе, Кмета на 

Община, Кметове на Кметства и граждани от Общината. 

Байчо Георгиев обяви: Колеги, предлагам заседанието ни да протече 

по предварително определения и раздаден дневен ред. Имате ли други 

предложения? 

Петър Петров: По дванадесета точка ще докладвам аз, вместо 

отсъстващия Йордан Великов 

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. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 298/08.07.2009 г., 

относно: Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския 

съвет в Община Две могили за периода от 01.01.2009 г. – 30.06.2009 г.  

Докладва: Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

2. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 300/08.07.2009 г., 

относно: Подпомагане издадателството на българите в Република Сърбия 

“Братство”. 

Докладва: Светлозаор Донев – Председател на Комисията по 

“Образование, култура и културно-историческо наследство”  
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Тодор Куцаров – Член на Комисията по “Здравеопазване и 

социална политика”.  

3. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 302/08.07.2009 г., 

относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение 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. 

Докладва: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

4. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 303/09.07.2009 г., 

относно: Присъждане званието “Почетен гражданин на град Две могили и 

общината” на Михаил Петрович Торшин – генерален консул на Генералното 

консулство на Руската федерация в град Русе.  

Докладва: Петър Петров – Член на Комисията по “Символика”. 

5. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 304/09.07.2009 г., 

относно: Награждаване на Койчо Пенчев Колев с ЕГН 4012235307, живеещ в 

град Две могили, на улица “Райна Княгиня” № 12 с почетния знак “Филип 

Тотю” на Общинския съвет. 

Докладва: Светлозаор Донев – Член на Комисията по “Символика”. 

6. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 305/09.07.2009 г., 

относно: Отпускане на Петя Валентинова Куцарова, живееща в град Две 

могили,  на улица „Чипровци” № 6 на еднократна финансова помощ за 

раждане на първо дете – Дея Николаева Куцарова, родена на 06.06.2009 г. 

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

Красимир Кунев – Председател на Комисията по “Бюджет 

и финанси”.  

7. Докладна записка от Йордан Борисов с вх. № 306/09.07.2009 г., 

относно: Приемане на Годишен отчет за дейността на обществения 

посредник, действащ на територията на Община Две могили. 

Докладва: Никола Николов – Секретар на Комисията по 

“Проблемите на Гражданското общество, предотвратяването и разкриването 

на конфликти на интереси и вероизповеданията”.  

8. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 307/09.07.2009 г., 

относно: Поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг.  

Докладва: Тодор Куцаров – Секретар на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

9. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 308/09.07.2009 г., 

относно: Промени в бюджета на Община Две могили за 2009 г. 

Докладва: Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

10. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 309/09.07.2009 

г., относно: Финансово осигуряване Седмицата на Община Две могили от 

22.08.2009 г. до 29.08.2009 г. 
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Докладва: Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

11. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 310/09.07.2009 

г., относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за 

първото шестмесечие на 2009 г. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

12. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 311/09.07.2009 

г., относно: Продажба на имот – частна общинска собственост. 

Докладва: Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

13. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 312/09.07.2009 

г., относно: Продажба на имот – частна общинска собственост. 

Докладва: Красимир Кунев – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

14. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 313/09.07.2009 

г., относно: Продажба на имот – частна общинска собственост. 

Докладва: Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

15. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 314/09.07.2009 

г., относно: Продажба на имот – частна общинска собственост. 

Докладва: Тодор Куцаров – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

16. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 315/09.07.2009 

г., относно: Продажба на имот – частна общинска собственост. 

Докладва: Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

17. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 316/09.07.2009 

г., относно: Реализация на проект “Техническа помощ за пречисвателна 

станция в град Две могили”. 

Докладва: Огнян Георгиев – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

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

Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  

 „ За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
   

Първа точка от дневния ред:  

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 298/08.07.2009 г., 

относно: Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския 

съвет в Община Две могили за периода от 01.01.2009 г. – 30.06.2009 г.  

По нея докладва:  
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1. Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и финанси”: 

Нашата комисия разгледа подробно внесената докладна от 

председателя на общинския съвет. Отчетът на бюджета е направен добре. От 

него се вижда, че от предвидените разходи за издръжката на съвета през 2009 

година в размер на 75 470 (седемдесет и пет хиляди четиристотин и 

седемдесет) лева, за първото полугодие на годината са изразходвани 40 270 

(четиридесет хиляди двеста и седемдесет) лева. При това положение, мисля, 

че в края на годината няма да ни достигнат за издръжката на съвета около 

5 000 (пет хиляди) лева. По тази причина, трябва да се намалят разходите за 

външните услуги и за канцеларските материали. Предлагам на общинския 

съвет да приеме отчета за изпълнението на бюджета за първото полугодие. 

В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Ахмед Феим – Общински съветник: 

От направения отчет ми прави впечатление, че имаме преразход в две 

пера – относно възнаграждението на председателя и относно разходите за 

външните услуги. Не съм съгласен с казаното от г-н Петров, тъй като за 

възнаграждението на председателя са останали само 3 000 (три хиляди) лева. 

Налага се актуализацията на бюджета на общинския съвет да стане по-рано 

от предвиденото. 

След приключване на разискванията по първа точка, Общинският 

съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 6 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 455 
 

1. Приема Отчета за изпълнението бюджета на Общинския съвет в 

Община Две могили за периода 01.01.2009 – 30.06.2009 година. 

Приложение: Отчет за изпълнението бюджета на Общинския съвет в 

Община Две могили за периода от 01.01.2009 – 30.06.2009 година. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 300/08.07.2009 г., 

относно: Подпомагане издадателството на българите в Република Сърбия 

“Братство”. 

По нея докладва: 

1. Светлозаор Донев – Председател на Комисията по “Образование, 

култура и културно-историческо наследство”: 
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Комисията по “Образование, култура и културно-историческо 

наследство” разгледа докладната, като се съобрази с бюджетната комисия да 

закупим книги на стойност до 500 (петстотин) лева. Нашата подкрепа е по-

скоро морална, отколкото финансова. 

2. Тодор Куцаров – Секретар на Комисията по “Бюджет и финанси”: 

Нашата комисия също разгледа докладната. Аз бих искал да отбележа, 

че тези българи до сега са били финансово подпомагани от Република 

Сърбия, но от тази година финансирането им е намалено чуствително, което 

заплашва тяхното по-нататъшно съществуване. Ние предлагаме да бъдат 

отпуснати средства в размер до 500 (петстотин) лева, като решението ни се 

допълни с нова точка две, която да има следното съдържание: “Средствата да 

бъдат осигурени от параграф 4214 “Помощи по решение на Общинския 

съвет”. Точка две от решението да стане съответно точка три от него. 

 Разисквания по втора точка нямаше. 

По втора точка, Общинския 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 

№ 456 
 

1. Да бъдат закупени книги от издателството на българите в Република 

Сърбия “Братство” на стойност до 500 (петстотин) лева, който впоследствие 

да бъдат разпределени по библиотеките в Общината. 

2. Средствата да бъдат осигурени от параграф 4214 “Помощи по 

решение на Общинския съвет”. 

3. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме действия за 

изпълнение на решението. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 302/08.07.2009 г., 

относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение 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. 

По нея докладва: 

1. Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 
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Наредбата предвижда да бъдат направени две промени в Наредба № 7. 

Едното предложение за промяна идва от областният управител Мария 

Димова. Основанията и са, че трябва да се съобразим с чл. 102 от Закона за 

лечебните заведения. Второто изменение е свързано със закупуването на 

придаваемите места към имотите. Съществуващите към настоящия момент 

цени са неоснователно завишени, поради което е справедливо, те да бъдат 

намалени. В заключение ще кажа, че напревените предложения за изменение 

на наредба № 7 са законосъобразни, поради което ние считаме, че наредбата 

следва да бъде приета, така както ни се предлага.  

В разискванията по трета точка взеха участие: 

1. Ахмед Феим – Общински съветник: 

Това, което касае поликлиниката в Две могили, касае и лечебните 

заведения по селата в Общината. Лично аз смятам, че 10 % от определените 

от нас наемни цени са твърде ниски. По тази причина, затова предложих на 

Комисията по “Териториално устройство и строителство, общинска 

собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална 

политика и евроинтеграция” да преразгледа Наредбата и да излезе с 

предложение за изменение на наемните цени в нея, които да удовлетворят 

както Общината, така и наемателите. 

След приключване на разискванията по трета точка, Общинският 

съвет на основание чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 3  от Закона за местното 

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

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

във връзка с чл. 10, ал. 2 от Закона за нормативните актове, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 457 
 

1. Приема на първо четене Наредба за изменение и допълнение за 

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. 

 Приложение: Наредба за изменение и допълнение за 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 
 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 303/09.07.2009 г., 

относно: Присъждане званието “Почетен гражданин на град Две могили и 
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общината” на Михаил Петрович Торшин – генерален консул на Генералното 

консулство на Руската федерация в град Русе.  

По нея докладва: 

1. Петър Петров – Член на Комисията по “Символика”: 

Комисията по “Символика” разгледа докладната записка. Нашето 

становище е на г-н Михаил Петрович Торшин – Генерален консул на 

Генералното консулство на Руската федерация в град Русе да бъде присъдено 

званието “Почетен гражданин на град Две могили и общината”.  

В разискванията по четвърта точка взеха участие: 

1. Михаил Торшин – Генерален консул на Генералното консулство 

на Руската федерация в град Русе: 

Искам да благодаря на всички вас, за честта която ми указвате с 

присъждането на званието “Почетен гражданин на град Две могили и 

общината”. Междувпрочем, за първи път ми се присъжда такова звание. 

Надявам се и занапред да работим заедно за укрепване отношенията между 

двата народа. Още веднъж, благодаря. 

2. Ахмед Феим – Общински съветник:  

Въпреки, че решението ни ще бъде обявено официално на 

тържествената сесия на Общинския съвет, която ще се проведе на  22.08.2009 

г., искам от мое име, от името на тук присъстващите общински съветници, 

кметове и граждани да ви поздравя с удостовяването ви с това високо звание.  

След приключване разискванията по четвърта точка, Общинският 

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

местната администрация и чл. 4, ал. 1 от Правилника за организацията 

и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация във връзка с чл. 60 във връзка с чл. 65, 

ал. 2 от Наредба № 8 за символиката, за именуване и преименуване на 

улици, обекти с общинско значение и за паметниците и другите 

възпоменателни знаци на територията на Община Две могили, област 

Русе, приета с Решение № 94 по Протокол № 9/07.03.2008 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 458 
 

1. Присъжда званието “Почетен гражданин на град Две могили и 

общината” на Михаил Петрович Торшин – генерален консул на Генералното 

консулство на Руската федерация в град Русе за неговата обществено-

полезна дейност за град Две могили и общината.  

2. Задължава Кмета на Общината да организира вписването името му в 

„Почетната книга на Община Две могили”. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Пета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 304/09.07.2009 г., 

относно: Награждаване на Койчо Пенчев Колев с ЕГН 4012235307, живеещ в 

град Две могили, на улица “Райна Княгиня” № 12 с почетния знак “Филип 

Тотю” на Общинския съвет. 

По нея докладва: 

1. Светлозаор Донев – Член на Комисията по “Символиката”: 

Разгледахме предложението и напълно го подкрепяме. Този почетен 

знак би подхождал най-много именно на Койчо Пенчев. 

Разисквания по пета точка нямаше. 

По пета точка, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 4, 

ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

във връзка с чл. 72, ал. 1 във връзка с ал. 4 от Наредба № 8 за 

символиката, за именуване и преименуване на улици, обекти с общинско 

значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на 

територията на Община Две могили, област Русе, приета с Решение № 94 

по Протокол № 9/07.03.2008 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 459 
 

1. Присъжда за 2009 година наградата на Общинския съвет – почетния 

знак „Филип Тотю” на Койчо Пенчев Колев с ЕГН 4012235307, живеещ в 

град Две могили, на улица “Райна Княгиня” № 12 за заслугите му за прослава 

името на войводата Филип Тотю и защита името на Община Две могили в 

страната и чужбина.  

2. Задължава Кмета на Общината да организира вписването името му в 

„Почетната книга на Община Две могили”.  
 

 Гласували 16 (шестнадесет)съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 305/09.07.2009 г., 

относно: Отпускане на Петя Валентинова Куцарова, живееща в град Две 

могили,  на улица „Чипровци” № 6 на еднократна финансова помощ за 

раждане на първо дете – Дея Николаева Куцарова, родена на 06.06.2009 г. 

По нея докладва: 

1. Ахмед Феим – Председател на Комисията по “Здравеопазване и 

социална политика”: 

Комисията по “Здравеопазване и социална политика” разгледа 

докладната. Установихме, че всички документи са налице. Нашето 

становище е, че молбата следва да бъде уважена. 

2. Красимир Кунев – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”:  
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Съгласно Наредба № 10 майката има право на 150 лева, тъй като детето 

е първо и предлагам тази сума да и бъде отпусната. 

В разискванията по шеста точка взеха участие: 

1. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

Искам да ви съобщя, че вчера общинския съветник Тодор Куцаров 

подаде в Общинския съвет декларация по чл. 12, ал. 4 от Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, в която заявява, че 

Петя Валентинова Куцарова е съпруга на неговия син. По тази причина той 

няма да участва в обсъждането и гласуването по тази точка от дневния ред.  

След приключване разисквания по шеста 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, 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 във връзка с чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 

1.1, 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, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 460 

1. Отпуска на Петя Валентинова Куцарова с ЕГН 8801255294, живееща 

в град Две могили,  на улица „Чипровци” № 6 еднократна финансова помощ 

в размер на 150 (сто и петдесет) лева за раждане на първо дете – Дея 

Николаева Куцарова, родена на 06.06.2009 г. 

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

решение на Общинския съвет”. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 Негласувал  - 1 (Тодор Куцаров) 
 

Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Йордан Борисов с вх. № 306/09.07.2009 г., 

относно: Приемане на Годишен отчет за дейността на обществения 

посредник, действащ на територията на Община Две могили. 

По нея докладва: 

1. Никола Николов – Секретар на Комисията по “Проблемите на 

Гражданското общество, предотвратяването и разкриването на конфликти на 

интереси и вероизповеданията”:  
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Нашата комисия се запозна с представения ни от обществения 

посредник отчет. Намираме, че отчетът за изчерпателен. Бих искал да 

попитам г-н Борисов само, дали има някакви резултати по подадените жалби 

от граждани и кметове. 

2. Йордан Борисов – Омбудсман на Община Две могили: 

В работата си по отчета се постарах да засегна всички въпроси, които 

са постъпили при мен. Водят се дневници за входящите и изходящите 

сигнали. Смея да твърдя, че досега всички институции са ми отговаряли на 

писмата, с които ги информирам за проблемите в Общината. Работата ми 

продължава да върви добре, защото получавам разбиране от вас – 

общинските съветници, от председателя на общинския съвет и от Кмета на 

Общината, за което ви благодаря. 

Разисквания по седма точка нямаше. 

По седма 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. 1, т. 24 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 461 
 

1. Приема Годишен отчет за дейността на обществения посредник 

действащ на територията на Община Две могили. 

Приложение: Годишен отчет за дейността на обществения посредник 

действащ на територията на Община Две могили. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 307/09.07.2009 г., 

относно: Поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг.  

По нея докладва: 

1. Тодор Куцаров – Секретар на Комисията по “Бюджет и финанси”:  

Въпросът е свързан с инфраструктурата на Общината. Имаме сключен 

договор по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” за финансово 

подпомагане. Съгласно чл. 15 от Закона за общинския дълг е проведено 

обществено обсъждане по въпроса за поемането на общински дълг. Нашата 

комисия разгледа докладната. Счита направеното искане за основателно, 

поради което предлага на общинските съветници за подкрепят направеното 

предложение от Кмета на Общината. 

 В разискванията по осма точка взеха участие: 

 1. Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили: 
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 Този фонд “ФЛАГ” е създаден от правителството да подпомага 

общините, които нямат големи финансови възможности сами да финансират 

проектите си. Нашата Община е в 3-та група и по тази причина, фонда ще ни 

поеме 100% от разходите ни по обслужване на дълга.  

 След приключване на разискванията по осма точка, Общинският 

съвет на основание чл. 21 ал. 1 т. 10 от Закона за местното 

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

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

във връзка с чл. 40 ал. 1 от Закона за общинските бюджети, чл. 17 ал. 1, 2 

и 3 и чл. 19а от Закона за общинския дълг, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 462 
 

1. Община Две могили да сключи договор за кредит с „Фонд за 

органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” - ЕАД, по силата 

на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: 

№ 58-131-64-64 „Подготовка на проект за подобряване и развитие на 

инфраструктурата за питейни и отпадни води в град Две могили , област 

Русе”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, 

приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и 

отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 

2000 екв.ж. попадащи в градски агломерационни ареали”, при следните 

основни параметри: 

1.1. Максимален размер на дълга – 450 000 (четиристотин и петдесет 

хиляди) лева. 

1.2. Валута на дълга – лева. 

1.3. Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем. 

1.4. Условия за погасяване:  

1.4.1. Срок на погасяване – до 14 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване 

изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

1.4.2. Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  

Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 

58-131-С064. 

1.5. Максимален лихвен процент, такси, комисионни и други – 

съгласно ценовата политика на „ФЛАГ” ЕАД, но не повече от 10 %. 

1.6. Начин на обезпечение на кредита: 

1.6.1. Учредяване на залог върху  вземанията на Община Две могили по 

Договор за безвъзмездна помощ № 58-131-С064, сключен с Управляващия 

орган на съответната Оперативна програма. 

1.6.2. Учредяване на залог върху  собствените приходи на общината по 

чл. 6, т. 1 от Закона за общинския дълг и  върху общата изравнителна 

субсидия за местни дейности по чл. 34, ал. 1, т. 3 от Закона за общинските 

бюджети. 
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2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да отправи искане към 

Министерство на финансите за възстановяване изцяло на разходите по 

обслужване на дълга към „Фонд за органите на местното самоуправление в 

България-ФЛАГ”- ЕАД. 

3. Възлага и делегира права на Кмета на Община Две могили да 

подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – 

„Уникредит Булбанк” АД, да подпише  договора за кредит и договорите за 

залог, както  и да извърши всички останали необходими правни и фактически 

действия за изпълнение на решението по т. 1.  
  

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 308/09.07.2009 г., 

относно: Промени в бюджета на Община Две могили за 2009 г. 

По нея докладва: 

1. Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и финанси”: 

Комисията по “Бюджет и финанси” разгледа подробно докладната и 

считаме, че промените са направени добре. Считам за редно Кметът да 

обясни кое наложи извършването на тези промени в бюджета. 

В разискванията по девета точка взеха участие: 

 1. Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили: 

Вие знаете, че промени в бюджета могат да се правят след изтичане на 

първите шест месеца. При приемането му не всичко може да се предвиди. 

Така например при планиран бюджет от пет милиона, в момента той отива 

към шест милиона, което е следствие на преките инвестиции. Тук не са 

включени проектите, по които работим. А те са на стойност около два 

милиона лева. В сравнение с миналата година сле увеличили бюджета си от 

местни данъци и такси. Собствените приходи за 1 година са нараснали с 30%. 

Неизпълнението на приходната част идва от непродадените имоти, но това 

ще го компенсираме. Таксата за смет през тази година е значително 

увеличена, но благодарение на това и на събраните средства ще можем 

спокойно да извозваме боклука от Общината до Бяла. Намалихме с 50% 

разходите за облекло, но за това пък увеличихме разходите по ремонта на 

летния театър. В сравнение с други общини сме добре. След направена 

справка се установи, че фирми, които действат на територията ни не са 

платили данъци в размер на 72 000 лева. Същите ще бъдат поканени с писма 

да си платят задълженията. Срещаме трудности главно с чужденци и лица, 

които не живеят в общината, но ще се справим и с този проблем.   

2. Петър Петров – Общински съветник: 

Как виждате изпълнението на делегираните бюджети? 

3. Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили: 
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Разпределени са им на 100% от предвидените средства. През лятото ще 

изградим нова спортна площадка в СОУ ”Св. св. Кирил и Методий”, като 

70 000 лева сме получили от ДАМС. Ние ще дофинансираме с 50 000 лева. 

След приключване на разискванията по девета точка, Общинският 

съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 4 и ал. 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 

във връзка с чл. 18 от Закона за общинските бюджети, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 463 
 

1. Променя бюджета на Община Две могили към 30.06.2009 г. в 

приходната и разходната част по мероприятия и параграфи, както следва: 
 

ПРИХОДИ Параграф Увеличава 

(лева) 

Намалява 

(лева) 

1 2 3 4 

МЕСТНИ ПРИХОДИ    

Данъчни приходи    

- данък върху недвижимите имоти 1301 7 000  

Неданъчни приходи    

-приходи от наеми на земя 2406 107 000  

-други общински такси 2729  107 000 

-глоби,санкции,неустойки 2802 770  

-предоставени трансфери 

(съфинансиране на проекти) 

6102 -34 010  

-възстановена субсидия 3120 -1 067  

ВСИЧКО ПРИХОДИ:  79 693 107 000 

    

РАЗХОДИ    

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ    

Общинска администрация  1 000 1 000 

Възнагр.за персонала по извънтр.прав. 0202  1 000 

Обезщетения  на персонала 0208 1 000  

Защитени жилища   19 800 

Основен ремонт на ДМА 5100  19 800 

Читалища  15 000  

Основен ремонт на ДМА 5100 15 000  

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ    

Общинска администрация  4 306 15 320 

Постелен инвентар и облекло 1013  8 820 

Материали 1015  500 

Вода, горива и енергия 1016 110  

Разходи за външни услуги 1020 1 117  

Помощи по Решение на Общ. съвет 4214 3 079  

Др.некласифицирани разходи 1098  6 000 
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Общински съвети 1015 896 896 

Материали 1015 896  

Др.некласифицирани разходи 1098  896 

    

Превантивна дейност за намаляване 

на вредните последствия от кризи, 

бедствия и аварии 

  1 067 

Разходи за външни услуги 1020  1 067 

    

Целодневни детски градини   4 020 

Постелен инвентар и облекло 1013  4 020 

    

Ученически столове  1 500 2 340 

Заплати на персонала зает по труд.пр-я 0101  1 500 

Възнагр.за персонала по извънтр.прав. 0202 500  

Постелен инвентар и облекло 1013  840 

Материали 1015 1 000  

    

Извънучилищни дейности   540 

Постелен инвентар и облекло 1013  540 

    

Детска ясла   780 

Постелен инвентар и облекло 1013  780 

    

Клуб на пенсионера   120 

Постелен инвентар и облекло 1013  120 

    

Обреден дом   240 

Постелен инвентар и облекло 1013  240 

    

Домашен социален патронаж  4 500 5 580 

Заплати на персонала зает по труд.пр-я 0101  4 000 

Осиг.вноски от работод. За ДОО 0551  400 

ЗОВ от работодатели 0560  100 

Постелен инвентар и облекло 1013  1 080 

Материали 1015 4 500  

    

Осветление на улици и площади  2 100  

Вода, горива и енергия 1016 2 100  

    

Други дейности по БКС   620 

Материали 1015  620 

    

Чистота   1 650 

Постелен инвентар и облекло 1013  1 320 

Материали 1015  300 
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Спортни бази за спорт за всички   1 310 

Материали 1015  1 310 

    

Др.дейности по културата  770  

Вода, горива и енергия 1016 770  

    

Др.дейности по селско и горско 

стопанство 

  3 079 

Разходи за външни услуги 1020  3 079 

    

Автогара   240 

Постелен инвентар и облекло 1013  240 

    

Други дейности по туризма  1 503 600 

Вода, горива и енергия 1016 1 503  

Разходи за външни услуги 1020  600 

    

Др.дейности по икономиката   15 480 

Постелен инвентар и облекло 1013  480 

Основен ремонт на ДМА 5100  15 000 

РЕЗЕРВ 9700 25 480  

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖ.  

ДЕЙНОСТИ С ОБЩ. ПРИХОДИ 

   

Общинска администрация  125 125 

Заплати на персонала зает по труд.пр-я 0101  125 

Обезщетения с х-р на вънаграждения 0208 125  

    

Други дейности по вътрешната 

сигурност 

  1 000 

Постелен инвентар и облекло 1013  1 000 

    

Общообразователни училища  6 126 1 146 

Възнагр.за персонала по извънтр.прав. 0202  1 140 

Осиг.вноски от работод. За ДОО 0551  4 

ЗОВ от работодатели 0560  2 

Разходи за външни услуги 1020 6 126  

    

Други дейности по образованието  5 980 5 980 

Заплати на персонала зает по труд.пр-я 0101  4 688 

Осиг.вноски от работод. За ДОО 0551  841 

ЗОВ от работодатели 0560  301 

Вода, горива и енергия 1016 2 879  

Разходи за външни услуги 1020 3 021  

Платени данъци, мита и такси 1040 80  

СБКО 1091  150 

    

Програми за временна заетост 0208 566 46 

Обезщетения с х-р на вънаграждения 0208 566  
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Осиг.вноски от работод. За ДОО 0551  46 

    

Домове за възрастни хора с 

увреждания 

  14 210 

Основен ремонт на ДМА 5100  14 210 

ВСИЧКО РАЗХОДИ  54 852 82 159 
 

 Бюджетът на община Две могили в приходната и разходната част към 

30.06.2008 г. придобива следните размери: 
  

1. Данъчни приходи    300 500 лв. 

2. Неданъчни приходи  1 518 395 лв. 

3. Взаимоотношения с РБ (субсидия) 4 015 739 лв. 

4. Трансфери 504 632 лв. 

5. Получени временни безлихвени заеми 185 609 лв. 

6. Операции с финансови активи - 262 126 лв. 

7. Остатък от преходен период 69 447 лв. 

 ВСИЧКО БЮДЖЕТ ПО ПРИХОДА И РАЗХОДА: 6 332 196 лв. 
 

2. Приема актуализирания план за капиталовите разходи, финансирани 

с целева субсидия от Републиканския бюджет и от собствени средства на 

община Две могили за 2009 г., както следва: 

Параграфи в т.ч.: 

наименование на обекта 

или позиция 

Било 

В т.ч. Става В т.ч. 

Субсид

ия РБ 

Собств

ени 

средств

а 

Субсиди

я РБ 

Собстве

ни 

средств

а 

2 3   3   

Всичко капиталови 

разходи 

696 814 314 300 382 514 1 220 175 424 300 795 875 

Чл. 10, ал. 1 от ЗДБ 314 300 314300  424300 424 300  

Собствени средства 

(Уницеф, ПУДООС) 

382 514  382 514 795 875  795 875 

5100 Основен ремонт на 

дълготрайни 

материални активи 

558 131 242 870 315 261 722 096 347 835 374 261 

Ф-я 01 Общи държавни 

служби 

51 000 40 870 10 130 45 965 35 835 10 130 

Реконструкция общинска 

административна сграда 

45 000 40 870 4 130 39 965 35 835 4 130 

Ремонт администр.сграда 

кметство с. Баниска 

6 000  6 000 6 000  6 000 

       

Ф-я03 Образование 76 921  76 921 76 921  76 921 

Ремонт СОУ Две могили 

– ІV-ти етаж 

54 612  54 612 54 612  54 612 

Ремонт ОУ Баниска  22 309  22 309 22 309  22 309 

       

Функция 05 „Социално 

осигуряване и грижи” 

172 210 30 000 142 210 341 210 140 000 201 210 
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Преустройство Дом 2 в 

Могилино в Защитено 

жилище за възрастни с 

увреждания - ППР, СН 

33 000 30 000 3 000 33 000 30 000 3 000 

Преустройство Дом1 в 

Могилино в Дом за 

възрастни хора с демен-

ция ППР 

Възстановени КР от МФ 

по проекта “Кр.Б-я” 

124 210 

 

 

 

 

 

 

 

124 210 

 

 

 

124 210 

 

 

 

110 000 

 

 

 

 

110 000 

124 210 

Дом за възрастни хора 

с.Острица 

15 000  15 000 15 000  15 000 

Център за настаняване от 

семеен тип (старата  

сграда  на ЦДГ Две 

могили) УНИЦЕФ 

   59 000  59 000 

       

Ф-я 06 

Жилищностроит.благоу

стр.комун.стоп. и 

опазване на окол. среда. 

8 000  8 000 8 000  8 000 

Поставяне бордюри ул. 

„Д.Дебелянов” с.Помен 

5 000  5 000 5 000  5 000 

Ремонт чешма с.Бъзовец 3 000  3 000 3 000  3 000 

       

Функция 07 «Почивно 

дело,култура и 

религиозни дейности» 

61 000  61 000 76 000 15 000 61 000 

Възстановяване ограда на 

гробищен парк Две 

могили 

22 000  22 000 22 000  22 000 

Изграждане на спортен 

комплекс в кв.47 гр. Две 

могили ППР 

6 000  6 000 6 000  6 000 

Ремонт читалища 

с.Батишница, с.Бъзовец, 

с. К.Върбовка, гр.Две 

могили - ППР 

18 000  18 000    

Ремонт летен театър 

гр.Две могили 

15 000  15 000 48 000 15 000 33 000 

       

Функция 

08”Икономически 

дейности и услуги” 

189 000 172 000 17 000 174 000 157 000 17 000 

Проект „Биоразнообразие 

- къщата на прилепите” 

18 000 18 000  3 000 3 000  

Оборудване 

посетителски център 

пещера „Орлова чука” 

17 000  17 000 17 000  17 000 

Ремонт път TGV 1137 от 

км 17 до км 25 

(Могилино-Баниска) 

21 230 21 230  21 230 21 230  

Ремонт път RSE 3038 132 770 132 770  132 770 132 770  
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(път ІІІ-5001 с.Пепелина) 

от км 0 до км 1+400 

5200 Придобиване на 

дълготрайни 

материални активи 

107 253 40 000 67 253 466 649 45 035 421 614 

Ф-я 01 Общи държавни 

служби 

13 869  13 869 18 904 5 035 13 869 

Компютри кметство 

с.Кацелово – 2 бр. 

2 000  2 000 2 000  2 000 

Компютри 4 бр. За общ. 

администрация 

6 000  6 000 6 000  6 000 

Климатици – 2 бр. (засед. 

зала и ОбС) 

4 000  4 000 4 000  4 000 

Хилти 769  769 769  769 

Система за видеонаблю-

дение – кметство с.Помен 

1 100  1 100 1 100  1 100 

Система за видеонаблю-

дение в административна 

сграда Две могили 

   1 356 1 356  

Заседателна маса в адм 

сграда 

   3 679 3 679  

       

Ф-я 02 Отбрана и 

сигурност 

   47 725  47 725 

Подпорна стена СОУ       

       

Ф-я 03 Образование 7 300  7 300 77 300  77 300 

Двоен хладилен шкаф за 

млечни продукти ЦДГ гр. 

Две могили 

3 000  3 000 2 940  2 940 

Музикална уредба – ЦДГ 

Две могили 

1 000  1 000 1 060  1 060 

Компютър – ЦДГ 

Баниска 

1 000  1 000 1 000  1 000 

Мълниеносна защита – 

ЦДГ Баниска, филиал 

Бъзовец 

1 000  1 000 1 000  1 000 

Компютър – ОДК Две 

могили 

1 300  1 300 1 300  1 300 

Спортна площадка СОУ    70 000  70 000 

       

Ф-я 04 Здравеопазване 1 200  1 200 1 200  1 200 

Кухненски ширм – 

Детска ясла 

1 200  1 200 1 200  1 200 

       

Функция 05 „Социално 

осигуряване и грижи” 

   9 500  9 500 

Лекотоварен автомобил    9 500  9 500 

       

Ф-я 06 

Жилищностроит.благоу

стр.комун.стоп. и 

76 384 40 000 36 384 303 520 40 000 263 520 
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азване на окол. среда. 

Изграждане на 

автомобилен паркинг в 

кв.75 

25 000 25 000  35 000 35 000  

Изграждане на 

автомобилен паркинг в 

кв.76 

15 000 15 000  5 000 5 000  

Сметосъбирачна машина 36 384  36 384    

Сметосъбирачни машини 

– 2 бр ПУДООС 

   263 520  263 520 

Функция 

08”Икономически 

дейности и услуги” 

8 500  8 500 8 500  8 500 

Храсторези-5 бр. 8 500  8 500 8 500  8 500 

9700  Резерв 31 430 31 430  31 430 31 430  

Функция 

08”Икономически 

дейности и услуги” 

31 430 31 430  31 430 31 430  

ППР Индустриална зона 

масив 42, имот 107 Две 

могили 

31 430 31 430  31 430 31 430  

 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 309/09.07.2009 г., 

относно: Финансово осигуряване Седмицата на Община Две могили от 

22.08.2009 г. до 29.08.2009 г. 

По нея докладва: 

1. Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”: 

Предвидените разходи за отбелязване седмицата на Две могили са в 

размер на 24 000 лева, което надвишава със 7 000 лева предвидените в 

бюджета за 2009 година средства. От къде ще дойдат тези средства? 

В разискванията по десета точка взеха участие: 

1. Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили: 

Недостигът от средства ще бъде осигурен от спонсори. 

След приключване на разискванията 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 Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

във връзка чл. 7 от Наредба № 8 за символиката, за именуване и 

преименуване на улици, обекти с общинско значение и за паметниците и 

другите възпоменателни знаци на територията на община Две могили, 

област Русе, приета с Решение № 94 по Протокол № 9/07.03.2008 г., прие 
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РЕШЕНИЕ 

№ 464 
 

1. Приема Програмата за отбелязването Седмицата на Община Две 

могили и честването на 40-годишнината на града (22.08.09 г. – 29.08.09 г.), 

като утвърждава финансова рамка за реализирането им в размер на 24 130.00 

(двадесет и четири хиляди сто и тридесет) лева (Приложение № 1). 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 

необходимите действия за изпълнение решението. 
 

Приложение № 1 
 

№ Дата Час Събитие Средства 

1. 22.08.2009 9.00 Юбилейно радиопредаване  

  9.30 Откриване на паметна плоча на сградата 

на общината със следния текст: ”На 29 

август 1969 г. с Указ №828 Президиумът 

на Народното събрание признава Две 

могили  за град” 

500.00 

  10.00 Ритуал: Издигане знамето на град Две 

могили на площада пред Читалището.  

Приветствие на Кмета на общината.                 

 

  10.10 Тържествена Света литургия за здраве,  

благоденствие и просперитет на 

жителите на град Две могили и 

общината в Летния театър (Русенски 

митрополит Неофит). 

 

  10.15 Откриване на обновения летен театър  

  10.30 Тържествена сесия на Общински съвет  

и връчване на Юбилейните  награди на 

град Две  могили (в салона на 

Читалището) 

200.00  

(Почетни 

знаци, 

грамоти) 

100.00 

(Озвучаване) 

  16.00 Забавно–развлекателно състезание в 

град- ския парк-н/р скачане с чували, 

надяждане, семейна надпревара с 

включване на родители, баби, дядовци и  

др.   

Водещ: Ралица Константинова - 

артистка. 

150.00 

(водещ) 

150.00 

(награди, 

консумативи)                 

150.00 

(Озвучаване) 

50.00 

(Украса) 

  18.30 Футболна среща между отборите на об-

щинска администрация и ветерани 

“Дунав”. 
 

или 
 

“Травиата” – постановка на Русенската 

опера  

300.00 
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   Общо за деня: 1 600.00 

2. 23.08.2009 10.00 Събор “Орлова чука”- Изяви на 

самодейните състави от нашата и 

съседни общини.              

500.00 

(Превоз за 

участниците 

от селата и 

населението) 

300.00 

(Мин. вода , 

хамбургери 

за само-

дейците) 

150.00 

(Озвучаване) 

500.00 

(Наем сцена) 

150.00 

(Водещ) 

  13.00 Концерт: Гост-изпълнител Гуна Иванова 1000.00 

  18.30 Футболна среща от “В” РФГ:  

Две могили-Кубрат 

 

  20.30 Рок-фест с участието на русенски групи 

(летен театър) 
500.00 

   Общо за деня: 3 100.00 

3. 24.08.2009 15.00 Чай-парти: Поетична  среща с местни 

творци. (Читалище на Две могили) 
100.00 

  17.00 Русенски драматичен театър: “Оркестър 

с Титаник” – с покани за всички 

участници в    худ. самодейност в града 

и кратка ретроспекция на читалищното 

дело. (Чит. салон). 

След театъра във фоайето на 

Читалището – коктейл за заслужилите 

читалищни дейци и членове на 

настоятелства през годините. 

1 000.00 

 

 

 

 

150.00 

  19.00 Дамско рали 500.00 

(Нагр.фонд, 

купи) 

100.00 

(Озвучаване) 

80.00 

(Водещ) 

   Общо за деня: 1 980.00 

4. 25.08.2009 9.00 “На гости при кмета” 

“Кмет за един ден” - ден на младежкото 

местно самоуправление”. 

150.00 

(Сувенири, 

почерпка) 

  18.00 Мирослав Цветанов и МКТ  “Слон”- 

представление за възрастни и деца 

(Читалищен салон) 

1000.00 

(Озвучаване, 

осветление, 

хонорар 
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артисти) 

  20.00 Силово състезание на площада в центъ-

ра със съдействието на фитнес-клуба. 
600.00 

(Нагр. фонд, 

съоръжения) 

   Общо за деня: 1 750.00 

5. 26.08.2009 

- 

29.08.2009 

 Международен детски фолклорен фес-

тивал “С фолклора от миналото-заедно в 

бъдещето” и Тенис-турнир с междуна-

родно участие. 

4 000.00 

6. 28.08.2009 15.00 Пенсионерски клуб и Клуб на инвалида 

Две могили – домакини на клубове от 

околни общини – самодеен концерт в                     

Читалищен салон. 

500.00 

(Почерпка 

участници) 

100.00 

(Превози) 

  19.00 Гала – концерт на Международния 

детски фолклорен фестивал. 
 

   Общо за деня: 600.00 

7. 29.09.2009 10.00 Изложение на характерните за всяко 

селище от общината  кулинарни ястия и 

вещи от бита  , както и на етническите 

групи, представени в общината.Идеята е 

да гостуваш  в дома на чилновчанина, 

кацеловчанина и т.н. 

200.00 

(Превози) 

  19.00 Ансамбъл “Пирин” 5500.00 

  20.30 Лазерно шоу 

Фойеверки 
1 000.00 

500.00 

  21.00 Коктеил за гостите 1 200.00 

   Общо за деня: 8 400.00 
 

Други 

1. Рекламни материали – афиши, покани, тениски, шапки, 

значки, брошури. 
1 000.00 

2. Украса сцена. 200.00 

3. Вестник 500.00 

4. Непредвидени 1 000.00 

 Общо: 2 700.00 
 

Текущо през седмицата 

1. Във всеки един от дните от да се представят в радиопредавания по две села 

от общината. 

2. Изложба, посветена на руската космонавтика и първият космонавт Юрий 

Гагарин. Същата ще бъде открита на 22 август от Михаил Торшин -

генерален консул на Руската федерация в Русе. 

3. Витрина-изложба във фоайето на читалището на всички грамоти, отличия, 

купи в общината. 

4. Поздравителен адрес - випуск 1969 с персонална  покана за специален гост 

на всички мероприятия през седмицата. 

Общо необходими средства: 24 130.00 
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 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 310/09.07.2009 г., 

относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за първото 

шестмесечие на 2009 г. 

По нея докладва: 

1. Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 

Представеният отчет е разгледан от нашата комисия. От него се вижда 

по какви проекти сме кандидатствали, и колко от тях са одобрени. Вижда се 

колко имота са продадени и колко предстоят да бъдат продадени. Предлагам 

да приемем отчета така, както ни е представен.  

Разисквания по единадесета точка нямаше. 

По единадесета 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, 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 във връзка с чл. 44, 

ал. 1, т. 7, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 465  
 

1. Приема Отчета за изпълнението на решенията на Общинския съвет 

от Общинска администрация – Две могили за периода 01.01.2009 година до 

30.06.2009 година включително.  

Приложение: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – 

Две могили от администрация – Две могили за периода 01.01.2009 година до 

30.06.2009 година включително. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 311/09.07.2009 г., 

относно: Продажба на имот – частна общинска собственост. 

По нея докладва:  

1. Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и финанси”: 

Този имот както и другите четири имота се намират в село Чилнов и 

ние можем да ги продадем, за да не останат нестопанисвани или да бъдат 

разграбени. Там може да се направи едно прекрасно животновъдно 
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стопанство. Данъчната оценка на имота е 11 919.90 лева, а пазарната – 35 550 

лева, въпреки че в докладната са записани съответно суми от 2 327.50 лева и 

1 075 лева, което приемам за допусната техническа грешка. Така, че 

предлагам имотът да се продаде, като началната му продажна цена бъде 

35 000 лева. Допълнително, считам че това, което продаваме е “Обор” с инв. 

№ 3, а не “Овчарник”. И на последно място, което искам да отбележа е, че в 

предишни заседания сме приемали решения от такъв характер и считам за 

редно и тези решения да имат същият вид, а именно:   

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

имот – частна общинска собственост по Акт № 480 от 18.05.2006 г. на Кмета 

на Община Две могили, а именно: Обор с инвентарен № 3 (три) с площ от 

1 481 (хиляда четиристотин осемдесет и един) квадратни метра, 

представляващ масивна сграда на тухлена зидария и стоманобетонни 

елементи, построен през 1970 г. в имот – държавна собственост № 063001 

(шестдесет и три хиляди и едно), парцел 1 (едно) от масив 63 (шесдесет и 

три) по картата на възстановената собственост на земеделската земя в 

землището на село Чилнов, ЕКАТТЕ 81373, област Русе, целият с площ от 

8.581 (осем декара петстотин осемдесет и един) квадратни метра, при 

граници и съседи: имот № 063028 – ведомствен път на Община Две могили, 

област Русе, имот № 000069 – зем. образувание на Община Две могили, 

област Русе, имот № 001008 – полска култура наследници на Стою Косев 

Ганчев, имот № 001009 – полска култура на Община Две могили, област 

Русе, имот № 063011 – друга селскостопанска територия на ДПФ – МЗГ, 

имот № 063010 – извор-каптиран на ДПФ – МЗГ, имот № 063007 – 

овцеферма на ДПФ - МЗГ и имот № 063002 – овцеферма на ДПФ - МЗГ. 

2. При данъчна оценка на този имот в размер на 11 919.90 (единадесет 

хиляди деветстотин и деветнадесет лева и деветдесет стотинки), одобрява 

пазарната му оценка в размер на 35 550.00 (тридесет и пет хиляди лева и 

петстотин и петдесет лева и нула стотинки), която да бъде начална цена при 

провеждане на публично-оповестения конкурс при следните критерии: 

2.1 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; 

 Ц б е базовата (начална продажна) цена 
 

2.2. Създаване на нови работни места 

Точките по критерия се образуват както следва: за предложение за 

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

точки.  

2.3. Извършване на инвестиции 
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Точките по критерия се формират както следва: 

 За инвестиции, съгласно бизнес плана до 10 000 лв. – 2 т. 

 За инвестиции, съгласно бизнес плана до 30 000 лв. – 4 т. 

 За инвестиции, съгласно бизнес плана до 50 000 лв. – 6 т. 

 За инвестиции, съгласно бизнес плана до 100 000 лв. – 8 т. 

 За инвестиции, съгласно бизнес плана над 100 000 лв. – 10 т. 

2.4. Бизнес план за развитие на обекта 

Бизнес плана следва да съдържа предложения относно: 

 прогнозен общ обем на произведена продукция - максимум 5 

точки; 

 използвани материали и суровини за производството, което ще 

развива участника – максимум 5 точки, 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 точки. 

2.5. Опазване или възстановяване на околната среда:  

За всяко направено ново предложение свързано с възстановяване и 

опазване на околната среда (пречиствателна станция, използване на 

алтернативни енергийни източници и други) – максимум 5 точки. 

2.6. 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 дава 

предимство на  участника, който има адресна регистрация в село Чилнов, 

община Две могили, област Русе, регистриран е като земеделски 

производител и е направил най-много предложения, свързани с 

възстановяване и опазване на околната среда. 

 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. 

4. В тридневен срок от изпълнението на Решението в Общинския съвет 

да се представи екземпляр от сключения договор за покупко-продажба на 

имота. 

В разискванията по дванадесета точка взеха участие: 

1. Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили: 

 Аз лично съм ходил там. Голяма част от сградите са полусъборени, но 

има и имоти, които са нови и се ползват от животновъди без да плащат наем. 

Затова смятам, че е по-добре да се продадат. 

2. Пламен Лашев –  Общински съветник: 
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Комисията по “Териториално устройство и строителство, общинска 

собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална 

политика и евроинтеграция” разгледа петте докладни по отношение дали 

предложените ни решения са законосъобразни. Считаме, че в тях са  

допуснати грешки за една, от които говори г-н Петров. Не може да ни се 

предлагат пет докладни с един и същ характер, а решенията да са в три 

разновидности. Не може в решението да не се посочва данъчната оценка, 

както е във втората, четвъртата и петата докладни. Не може да ни се предлага 

да се продаде имот по пазарна оценка, която е по-ниска от данъчната. Това 

противоречи на чл. 41 от Закона за общинската собственост. Въпреки 

допуснатите грешки, считам че решенията трябва да ги коригираме във вида, 

който предложи г-н Петров, вместо да ги върнем за коригиране от 

администрацията.  

 След приключване на разискванията по дванадесета точка, 

Общинският съвет на основание  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 във връзка с чл. 35, ал. 1 във връзка с чл. 34, ал. 4, изр. 2 

и чл. 41 от Закона за общинската собственост, чл. 35, ал. 1, чл. 100, т. 3, 

чл. 101, ал. 2 от 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, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 466  
 

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

имот – частна общинска собственост по Акт № 480 от 18.05.2006 г. на Кмета 

на Община Две могили, а именно: Обор с инвентарен № 3 (три) с площ от 

1 481 (хиляда четиристотин осемдесет и един) квадратни метра, 

представляващ масивна сграда на тухлена зидария и стоманобетонни 

елементи, построен през 1970 г. в имот – държавна собственост № 063001 

(шестдесет и три хиляди и едно), парцел 1 (едно) от масив 63 (шесдесет и 

три) по картата на възстановената собственост на земеделската земя в 

землището на село Чилнов, ЕКАТТЕ 81373, област Русе, целият с площ от 

8.581 (осем декара петстотин осемдесет и един) квадратни метра, при 

граници и съседи: имот № 063028 – ведомствен път на Община Две могили, 

област Русе, имот № 000069 – зем. образувание на Община Две могили, 

област Русе, имот № 001008 – полска култура наследници на Стою Косев 

Ганчев, имот № 001009 – полска култура на Община Две могили, област 

Русе, имот № 063011 – друга селскостопанска територия на ДПФ – МЗГ, 

имот № 063010 – извор-каптиран на ДПФ – МЗГ, имот № 063007 – 

овцеферма на ДПФ - МЗГ и имот № 063002 – овцеферма на ДПФ - МЗГ. 
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2. При данъчна оценка на този имот в размер на 11 919.90 (единадесет 

хиляди деветстотин и деветнадесет лева и деветдесет стотинки), одобрява 

пазарната му оценка в размер на 35 550.00 (тридесет и пет хиляди лева и 

петстотин и петдесет лева и нула стотинки), която да бъде начална цена при 

провеждане на публично-оповестения конкурс при следните критерии: 

2.1 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; 

 Ц б е базовата (начална продажна) цена 
 

2.2. Създаване на нови работни места 

Точките по критерия се образуват както следва: за предложение за 

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

точки.  

2.3. Извършване на инвестиции 

Точките по критерия се формират както следва: 

 За инвестиции, съгласно бизнес плана до 10 000 лв. – 2 т. 

 За инвестиции, съгласно бизнес плана до 30 000 лв. – 4 т. 

 За инвестиции, съгласно бизнес плана до 50 000 лв. – 6 т. 

 За инвестиции, съгласно бизнес плана до 100 000 лв. – 8 т. 

 За инвестиции, съгласно бизнес плана над 100 000 лв. – 10 т. 

2.4. Бизнес план за развитие на обекта 

Бизнес плана следва да съдържа предложения относно: 

 прогнозен общ обем на произведена продукция - максимум 5 

точки; 

 използвани материали и суровини за производството, което ще 

развива участника – максимум 5 точки, 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 точки. 

2.5. Опазване или възстановяване на околната среда:  

За всяко направено ново предложение свързано с възстановяване и 

опазване на околната среда (пречиствателна станция, използване на 

алтернативни енергийни източници и други) – максимум 5 точки. 

2.6. 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 дава 

предимство на  участника, който има адресна регистрация в село Чилнов, 



 

 28 

община Две могили, област Русе, регистриран е като земеделски 

производител и е направил най-много предложения, свързани с 

възстановяване и опазване на околната среда. 

 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. 

4. В тридневен срок от изпълнението на Решението в Общинския съвет 

да се представи екземпляр от сключения договор за покупко-продажба на 

имота. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 312/09.07.2009 г., 

относно: Продажба на имот – частна общинска собственост. 

По нея докладва:  

1. Красимир Кунев - Член на Комисията по “Бюджет и финанси”: 

Съгласен съм с това, което казаха колегите Петров и Лашев. При тази 

докладна не е посочено в решението данъчната оценка на имота, което 

трябва да се коригира. Комисията ни одобрява предложената пазарна оценка 

за продажба на имота. 

Разисквания по тринадесета точка нямаше. 

По тринадесета точка, Общинският съвет на основание 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 във връзка с чл. 35, 

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

собственост, чл. 35, ал. 1, чл. 100, т. 3, чл. 101, ал. 2 от 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, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 467  
 

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

имот – частна общинска собственост по Акт № 478 от 18.05.2006 г. на Кмета 

на Община Две могили, а именно: Обор с инвентарен № 1 (едно) с площ от 

527 (петстотин двадесет и седем) квадратни метра, представляващ масивна 
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сграда на тухлена зидария и стоманобетонни елементи, построен през 1970 г. 

в имот – държавна собственост № 063007 (шестдесет и три хиляди и седем), 

парцел 7 (седем) от масив 63 (шесдесет и три) по картата на възстановената 

собственост на земеделската земя в землището на село Чилнов, ЕКАТТЕ 

81373, област Русе, целият с площ от 4.386 (четири декара триста осемдесет и 

шест) квадратни метра, при граници и съседи: имот № 063028 – ведомствен 

път на Община Две могили, област Русе, имот № 063002 – овцеферма на 

ДПФ – МЗГ, имот № 063001 – овцеферма на ДПФ – МЗГ, имот № 063010 – 

извор-каптиран на ДПФ – МЗГ, имот № 063009 – друга селскостопанска 

територия на ДПЗ – МЗГ, имот № 063028 – ведомствен път на Община Две 

могили, област Русе, имот № 063008 – овцеферма на ДПФ – МЗГ и имот № 

063006 – друга селскостопанска територия. 

2. При данъчна оценка на този имот в размер на 2 790.10 (две хиляди 

седемстотин и деветдесет лева и десет стотинки), одобрява пазарната му 

оценка в размер на 9 516.00 (девет хиляди петстотин и шестнадесет лева и 

нула стотинки), която да бъде начална цена при провеждане на публично-

оповестения конкурс при следните критерии: 

2.1 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; 

 Ц б е базовата (начална продажба) цена 
 

2.2. Създаване на нови работни места 

Точките по критерия се образуват както следва: за предложение за 

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

точки.  

2.3. Извършване на инвестиции 

Точките по критерия се формират както следва: 

 За инвестиции, съгласно бизнес плана до 10 000 лв. – 2 т. 

 За инвестиции, съгласно бизнес плана до 20 000 лв. – 4 т. 

 За инвестиции, съгласно бизнес плана до 30 000 лв. – 6 т. 

 За инвестиции, съгласно бизнес плана до 40 000 лв. – 8 т. 

 За инвестиции, съгласно бизнес плана над 40 000 лв. – 10 т. 

2.4. Бизнес план за развитие на обекта 

Бизнес плана следва да съдържа предложения относно: 

 прогнозен общ обем на произведена продукция - максимум 5 

точки; 

 използвани материали и суровини за производството, което ще 

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

присъжда на участника, предложил използване на материали и суровини от 

региона; 
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 инвестиционен план – поетапно реализиране на предложените 

инвестиции, посочване на конкретните дейности и срокове за 

осъществяването им – максимум 5 точки. 

2.5. Опазване или възстановяване на околната среда:  

За всяко направено ново предложение свързано с възстановяване и 

опазване на околната среда (пречиствателна станция, използване на 

алтернативни енергийни източници и други) – максимум 5 точки. 

2.6. 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 дава 

предимство на  участника, който има адресна регистрация в село Чилнов, 

община Две могили, област Русе, регистриран е като земеделски 

производител и е направил най-много предложения, свързани с 

възстановяване и опазване на околната среда. 

 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. 

4. В тридневен срок от изпълнението на Решението в Общинския съвет 

да се представи екземпляр от сключения договор за покупко-продажба на 

имота. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 313/09.07.2009 г., 

относно: Продажба на имот – частна общинска собственост. 

По нея докладва:  

1. Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и финанси”: 

От петте докладни тази е най-вярно написана. Но нека и тя бъде във 

вида, който сме приели. 

Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 

По четиринадесета точка, Общинският съвет на основание 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 във връзка с чл. 35, 

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

собственост, чл. 35, ал. 1, чл. 100, т. 3, чл. 101, ал. 2 от Наредба № 7 за 

реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни 
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права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с 

имоти и вещи общинска собственост в Община Две могили, област Русе, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 468  
 

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

имот – частна общинска собственост по Акт № 476 от 18.05.2006 г. на Кмета 

на Община Две могили, а именно: Обор с инвентарен № 9 (девет) с площ от 

475 (четиристотин седемдесет и пет) квадратни метра, представляващ 

масивна сграда на тухлена зидария, построен през 1960 г. в имот – държавна 

собственост № 063017 (шестдесет и три хиляди и седемнадесет), парцел 17 

(седемнадесет) от масив 63 (шесдесет и три) по картата на възстановената 

собственост на земеделската земя в землището на село Чилнов, ЕКАТТЕ 

81373, област Русе, целият с площ от 4.998 (четири декара деветстотин 

деветдесет и осем) квадратни метра, при граници и съседи: имот № 063018 – 

кравеферма на ДПФ – МЗГ, имот № 063027 - ведомствен път на Община Две 

могили, област Русе, имот № 063012 – друга производствена база на ППК 

Единство – Чилнов и имот № 000027 – път ІV клас на Община Две магили, 

област Русе. 

2. При данъчна оценка на този имот в размер на 2 327.50 (две хиляди 

триста двадесет и седем лева и петдесет стотинки) и пазарна оценка в размер 

на 1 075.00 (хиляда седемдесет и пет лева и нула стотинки), одобрява пазарна 

оценка в размер на 2 400.00 (две хиляди и четиристотин лева и нула 

стотинки), която да бъде начална цена при провеждане на публично-

оповестения конкурс при следните критерии: 

2.1 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; 

 Ц б е базовата (начална продажба) цена. 
 

2.2. Създаване на нови работни места 

Точките по критерия се образуват както следва: за предложение за 

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

точки.  

2.3. Извършване на инвестиции 

Точките по критерия се формират както следва: 

 За инвестиции, съгласно бизнес плана до 10 000 лв. – 2 т. 

 За инвестиции, съгласно бизнес плана до 20 000 лв. – 4 т. 

 За инвестиции, съгласно бизнес плана до 30 000 лв. – 6 т. 
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 За инвестиции, съгласно бизнес плана до 40 000 лв. – 8 т. 

 За инвестиции, съгласно бизнес плана над 40 000 лв. – 10 т. 

2.4. Бизнес план за развитие на обекта 

Бизнес плана следва да съдържа предложения относно: 

 прогнозен общ обем на произведена продукция - максимум 5 

точки; 

 използвани материали и суровини за производството, което ще 

развива участника – максимум 5 точки, 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 точки. 

2.5. Опазване или възстановяване на околната среда:  

За всяко направено ново предложение свързано с възстановяване и 

опазване на околната среда (пречиствателна станция, използване на 

алтернативни енергийни източници и други) – максимум 5 точки. 

2.6. 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 дава 

предимство на  участника, който има адресна регистрация в село Чилнов, 

община Две могили, област Русе, регистриран е като земеделски 

производител и е направил най-много предложения, свързани с 

възстановяване и опазване на околната среда. 

 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. 

4. В тридневен срок от изпълнението на Решението в Общинския съвет 

да се представи екземпляр от сключения договор за покупко-продажба на 

имота. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 314/09.07.2009 г., 

относно: Продажба на имот – частна общинска собственост. 

По нея докладва:  

1. Тодор Куцаров – Секретар на Комисията по “Бюджет и финанси”: 
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Комисията одобрява предложената пазарна оценка за този имот. Тук 

също е пропуснато да се посочи каква е данъчната оценка на имота. 

Разисквания по петнадесета точка нямаше. 

По петнадесета точка, Общинският съвет на основание 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 във връзка с чл. 35, 

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

собственост, чл. 35, ал. 1, чл. 100, т. 3, чл. 101, ал. 2 от 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, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 469 
1. Да бъде продаден след провеждане на публично-оповестен конкурс 

имот – частна общинска собственост по Акт № 479 от 18.05.2006 г. на Кмета 

на Община Две могили, а именно: Обор с инвентарен № 2 (две) с площ от 412 

(четиристотин и дванадесет) квадратни метра, представляващ масивна сграда 

на тухлена зидария и стоманобетонни елементи, построен през 1970 г. в имот 

– държавна собственост № 063002 (шестдесет и три хиляди и две), парцел 2 

(две) от масив 63 (шесдесет и три) по картата на възстановената собственост 

на земеделската земя в землището на село Чилнов, ЕКАТТЕ 81373, област 

Русе, целият с площ от 5.100 (пет декара и сто) квадратни метра, при граници 

и съседи: имот № 063001 – овцеферма на ДПФ – МЗГ, имот № 063007 – 

овцеферма на ДПФ – МЗГ и имот № 063028 - ведомствен път на Община Две 

могили, област Русе. 

2. При данъчна оценка на този имот в размер на 2 181.30 (две хиляди 

сто осемдесет и един лева и тридесет стотинки), одобрява пазарната му 

оценка в размер на 7 500.00 (седем хиляди и петстотин лева и нула стотинки), 

която да бъде начална цена при провеждане на публично-оповестения 

конкурс при следните критерии: 

2.1 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; 

 Ц б е базовата (начална продажба) цена. 
 

2.2. Създаване на нови работни места 
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Точките по критерия се образуват както следва: за предложение за 

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

точки.  

2.3. Извършване на инвестиции 

Точките по критерия се формират както следва: 

 За инвестиции, съгласно бизнес плана до 10 000 лв. – 2 т. 

 За инвестиции, съгласно бизнес плана до 20 000 лв. – 4 т. 

 За инвестиции, съгласно бизнес плана до 30 000 лв. – 6 т. 

 За инвестиции, съгласно бизнес плана до 40 000 лв. – 8 т. 

 За инвестиции, съгласно бизнес плана над 40 000 лв. – 10 т. 

2.4. Бизнес план за развитие на обекта 

Бизнес плана следва да съдържа предложения относно: 

 прогнозен общ обем на произведена продукция - максимум 5 

точки; 

 използвани материали и суровини за производството, което ще 

развива участника – максимум 5 точки, 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 точки. 

2.5. Опазване или възстановяване на околната среда:  

За всяко направено ново предложение свързано с възстановяване и 

опазване на околната среда (пречиствателна станция, използване на 

алтернативни енергийни източници и други) – максимум 5 точки. 

2.6. 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 дава 

предимство на  участника, който има адресна регистрация в село Чилнов, 

община Две могили, област Русе, регистриран е като земеделски 

производител и е направил най-много предложения, свързани с 

възстановяване и опазване на околната среда. 

 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. 

4. В тридневен срок от изпълнението на Решението в Общинския съвет 

да се представи екземпляр от сключения договор за покупко-продажба на 

имота. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

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

Шестнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 315/09.07.2009 г., 

относно: Продажба на имот – частна общинска собственост. 

По нея докладва: 

1. Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”: 

Петата докладна не прави изключение в сравнение с другите четири. 

Тук също не са посочени данъчните оценки на двете сгради, а ни се 

предлагат пазарни оценки, едната, от които е под данъчната, което е 

недопустимо.  

 Разисквания по шестнадесета точка нямаше. 

По шестнадесета точка, Общинският съвет на основание 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 във връзка с чл. 35, 

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

собственост, чл. 35, ал. 1, чл. 100, т. 3, чл. 101, ал. 2 от 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, 
прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 470 
 

1. Да бъдат продадени след провеждане на публично-оповестен 

конкурс имот – частна общинска собственост по Акт № 481 и № 482 от 

18.05.2006 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: Обор с инвентарен 

№ 1 (едно) с площ от 440 (четиристотин и четирдесет) квадратни метра, 

представляващ масивна сграда и навес с площ от 180 (сто и осемдесет) 

квадратни метра, представляващ масивна сграда на тухлена зидария, двете 

построени през 1960 г. в имот – държавна собственост № 063020 (шестдесет 

и три хиляди и двадесет), парцел 20 (двадесет) от масив 63 (шесдесет и три) 

по картата на възстановената собственост на земеделската земя в землището 

на село Чилнов, ЕКАТТЕ 81373, област Русе, целият с площ от 3.441 (три 

декара и четиристотин четирдесет и едно) квадратни метра, при граници и 

съседи: имот № 063027 – ведомствен път на Община Две могили, област 

Русе, имот № 063021 – електропровод на ДПФ – МЗГ,  имот № 000027 –  път 

ІV клас на Община Две могили, област Русе и имот № 063019 – кравеферма 

на ДПФ – МЗГ. 

2. При данъчна оценка на първия имот в размер на 1 143.30 (хиляда сто 

четиридесет и три лева и тридесет стотинки), а на втория – в размер на 271.10 

(двеста седемдесет и един лева и десет стотинки), одобрява пазарната оценка 

на първия имот в размер на 1 200.00 (хиляда и двеста лева и нула стотинки), а 

на втория – в размер на 400.00 (четиристотин лева и нула стотинки), които да 
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бъдат начална цена при провеждане на публично-оповестения конкурс при 

следните критерии: 

2.1 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; 

 Ц б е базовата (начална продажна) цена. 
 

2.2. Създаване на нови работни места 

Точките по критерия се образуват както следва: за предложение за 

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

точки.  

2.3. Извършване на инвестиции 

Точките по критерия се формират както следва: 

 За инвестиции, съгласно бизнес плана до 10 000 лв. – 2 т. 

 За инвестиции, съгласно бизнес плана до 20 000 лв. – 4 т. 

 За инвестиции, съгласно бизнес плана до 30 000 лв. – 6 т. 

 За инвестиции, съгласно бизнес плана до 40 000 лв. – 8 т. 

 За инвестиции, съгласно бизнес плана над 40 000 лв. – 10 т. 

2.4. Бизнес план за развитие на обекта 

Бизнес плана следва да съдържа предложения относно: 

 прогнозен общ обем на произведена продукция - максимум 5 

точки; 

 използвани материали и суровини за производството, което ще 

развива участника – максимум 5 точки, 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 точки. 

2.5. Опазване или възстановяване на околната среда:  

За всяко направено ново предложение свързано с възстановяване и 

опазване на околната среда (пречиствателна станция, използване на 

алтернативни енергийни източници и други) – максимум 5 точки. 

2.6. 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 дава 

предимство на  участника, който има адресна регистрация в село Чилнов, 

община Две могили, област Русе, регистриран е като земеделски 

производител и е направил най-много предложения, свързани с 

възстановяване и опазване на околната среда. 
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 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. 

4. В тридневен срок от изпълнението на Решението в Общинския съвет 

да се представи екземпляр от сключения договор за покупко-продажба на 

имота. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Седемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 316/09.07.2009 г., 

относно: Реализация на проект “Техническа помощ за пречисвателна 

станция в град Две могили”. 

По нея докладва: 

Огнян Георгиев – Член на Комисията по “Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 

уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 

Решението, което се предлага е тясно свързано с проекта “Подготовка 

на проект за подобряване и развитие на инфраструстурата за питейни и 

отпадни води в град Две могили, област Русе”. Съществено място в него 

заема пречиствателната станция, за която следва да се отреди терен. От 

предложените ни по-рано варианти бе прието за най-удачно тя да бъде 

изградена в имот № 000133, от който да се обособи самостоятелен парцел. 

Това всъщност е смисъла на това решение. По тази причина нашата комисия 

предлага да подкрепим проекта за решение.  

Разисквания по седемнадесета точка нямаше.   

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

ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 3, ал. 2, т. 5 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 и 3 от 

Закона за устройство на територията, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 471 
1. Дава съгласие да се образува имот с площ от 11 870 (единадесет 

декара осемстотин и седемдесет квадратни метра) от имот № 000133 (сто 

тридесет и три) с площ от 169.589 (сто шестдесет и девет декара петстотин 

осемдесет и девет квадратни метра) по картата на възстановената 

собственост на на земеделската земя в землището на град Две могили, 

община Две могили, област Русе, с начин на трайно ползване “Пасище, 
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мера”, съгласно Акт за общинска собственост № 1361/12.01.2009 г. на кмета 

на Община Две могили. 

За новообразуващият се имот с Решение № 366 по Протокол № 30 от 

04.03.2009 г. е изразено предварително съгласие за промяна 

предназначението му.  

2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  Колеги, в една 

от разгледаните днес докладни има направено искане за разглеждане и 

приемане на второ четене предложената ни Наредба за изменение и 

допълнение 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 

 Тъй като по нея, не бяха направени съществени предложения за 

нейното изменение, ви предлагам на основание чл. 99, ал. 2 от нашия 

Правилик, тя да бъде разгледана на второ четене днес и приета. 

 Разисквания по направеното предложение, нямаше. 

Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 3 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 4, 

ал. 1 във връзка с чл. 99, ал. 2 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 472 
 

 1. Приема за разглеждане, в днешното заседание, на второ четене 

Наредба за изменение и допълнение 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 

 2. Определя същата да бъде разгледана като т. 18 от дневния ред, а т. 18 

– да стане т. 19. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

Осемнадесета точка: 
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Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 302/08.07.2009 г., 

относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение 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 – второ 

четене. 

 Разисквания по осемнадесета точка нямаше. 

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

2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл. 4, ал. 

1 и чл. 99, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 473 
 

1. Приема на второ четене Наредба за изменение и допълнение 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, 

която влиза в сила от 01.08.2009 г.. 

Приложение: Наредба за изменение и допълнение 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.  
  

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

По деветнадесета точка от: Изказвания, питания, становища и 

предложения не бяха направени. 
 

Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет – Две могили: 

Поради изчерпване дневния ред на тридесет и шестото редовно заседание на 

Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

 

МИ/МИ 

 

Председател на Общинския съвет – Две могили:  

     

 

_____________________ (Байчо Петров Георгиев) 

 


