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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 
 

№ 40 
 

Днес, 18 септември 2009 година, в 8.00 часа, в сградата на Община 

Две могили, в конферентната зала, започна четиридесетото, 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: 1. Йордан Георгиев Великов 

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

решения. 

В работата на съвета взе участие: Кмета на Общината, Кмета на 

Община Берово, Република Македония – Драги Надзински,  Кметове на 

Кметства, г-жа Иваничка Банчева – представител на Областния управител на 

област Русе и граждани. 

Байчо Георгиев обяви: 

Колеги, предлагам заседанието ни да протече по предварително 

определения и раздаден дневен ред.  

Имате ли други предложения по дневния ред? 

Петър Петров: Г-н Председател, в отсъствието на Йордан Великов, 

предлагам по точките, по които той трябваше да докладва, да го направи 

някой друг колега от съответната комисия. Ние помежду си, ще се разберем 

кой да е той и в хода на сесията ще го обявяваме.     

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. № 386/27.08.2009 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 
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самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

2. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 387/0304.08.2009 

г., относно: Отпускане на временен безлихвен заем от бюджетна на 

извънбюджетна сметка за авансово съфинансиране по проект „Придобиване 

на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна 

инициативна група на територията на общините Две могили и Иваново”. 

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

финанси”.  

3. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 388/04.08.2009 г., 

относно: Отмяна на: 1. Решение № 127 по Протокол № 12/23.05.2008г. /изм. 

с Решение № 338 по Протокол № 27/30.01.2009г., доп. с Решение № 439 по 

Протокол № 35/19.06.2009г./; 2. Решение № 129 по Протокол № 

12/23.05.2008г.; 3. Решение № 406 по Протокол № 33/17.04.2009г. 

Докладва: Йордан Великов – Председател на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

4. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 389/04.09.2009 г., 

относно: Закриване на ДДМУИ „Света Петка” село Могилино и Разкриване 

на „Защитено жилище за възрастни с увреждания” в село Могилино и 

„Център за настаняване от семеен тип” в град Две могили. 

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

  Тодор Куцаров – Секретар на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

5. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 391/04.09.2009 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Арун Нуриев 

Емурлов, живеещ в село Каран Върбовка, на улица „Света Марина” № 55. 

Докладва: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

6. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 392/04.09.2009 г., 

относно: Отпускане на Тамара Георгиева Гецова, живееща в град Две 

могили, на улица „Цар Симеон” № 18 на еднократна финансова помощ за 

раждане на второ дете – Янислава Диянова Димова, родена на 

05.08.2009.2009 г. 

Докладва: Тодор Куцаров – Секретар на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

7. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 393/09.09.2009 г., 

относно: Определяне на цени на общинските земи върху които е било 
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учредено право на ползване , въз основа на актове, посочени в § 4 от ПЗР на 

ЗСПЗЗ. 

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

финанси”.  

8. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 394/09.09.2009 г., 

относно: Информация за състоянието и дейността на Читалищата и 

самодейните състави в Община Две могили. 

Докладва: Мехмед Чолаков – Секретар на Комисията по 

“Образование,  култура и културно-историческо наследство.  

9. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 395/09.09.2009 г., 

относно: Прехвърляне на средства от набирателната в бюджетната сметка на 

Общината. 

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

финанси”.  

10. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 396/09.09.2009 

г., относно: Определяне размера на субсидията за поевтиняването на храната 

на учениците за учебната 2009 – 2010 г. 

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

финанси”.  

11. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 397/09.09.2009 

г., относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, 

общинска собственост за 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. № 399/09.09.2009 

г., относно: Доклад за изпълнение на Програмата за управление на Община 

Две могили за мандат 2007 – 2011 г. 

Докладва: Ахмед Феим – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

13. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 400/09.09.2009 

г., относно: Одобряване на проект за Споразумени за партньорство и 

сътрудничество между Община Две могили, Република България и Община 

Берово, Република Македония. 

Докладва: Огнян Георгиев – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

14. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 401/09.09.2009 

г., относно: Информация за състоянието на образованието в общинските 

училища, детските заведения и ОДК в Община Две могили за учебната 

2009/2010 г. 

Докладва: Светлозар Донев – Председател на Комисията по 

“Образование,  култура и културно-историческо наследство”.  



 

 4 

15. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 402/09.09.2009 

г., относно: Продажба на маркирана на корен дървесина от ОГФ на 

територията на село Широково, община Две могили. 

Докладва: Велко Иванов – Председател на Комисията по “Земеделие, 

гори и опазване на околната среда”.  

Тодор Куцаров – Секретар на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

16. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 403/09.09.2009 

г., относно: Разкриване на група за целодневно обучение на учениците от 

начален курс в ОУ „Христо Ботев” село Баниска. 

Докладва: Пламен Лашев – Член на Комисията по “Образование,  

култура и културно-историческо наследство”.  

Красимир Кунев – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

17. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 404/09.09.2009 

г., относно: Разрешение за отдаване на земеделски земи под аренда. 

Докладва: Енчо Петров – Секретар на Комисията по “Земеделие, гори 

и опазване на околната среда”.  

18. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 405/09.09.2009 

г., относно: Назначаване на шофьор на училищен автобус. 

Докладва: Петър Петров – Член на Комисията по “Образование,  

култура и културно-историческо наследство”.  

19. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 406/09.09.2009 

г., относно: Разрешение за маломерни паралелки в СОУ „Св. св. Кирил и 

Методий” град Две могили. 

Докладва: Светлозар Донев – Председател на Комисията по 

“Образование,  култура и културно-историческо наследство”.  

20. Докладна записка от Огнян Георгиев с вх. № 408/09.09.2009 г., 

относно: Информация за дейността на Сдружение с общественополезна 

дейност ФК „Две могили” за сезон 2008 – 2009 г. 

Докладва: Сезер Сабах – Секретар на Комисията по “Проблемите на 

децата, младежта, спорта и туризма”.  

21. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 407/09.09.2009 

г., относно: Продажба на лек автомобил ВАЗ 2121 "Нива", рег. №Р 4596 РР 

чрез таен търг". 

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

финанси”.  

22. 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 Драгомир Дамянов с вх. № 386/27.08.2009 г., 

относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 
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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. 

По нея докладва: 

1. Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 

Нашата комисия подробно разгледа докладната и счита, че можем да 

приемем това изменение, които ни се предлага. Става въпрос за текстови 

промени, които са предложени след направения одит на Сметната палата и 

дадените ни препоръки със срокове на изпълнение. 

Разисквания по първа точка нямаше. 

По първа 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 

№ 494 
 

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 
 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 387/03.09.2009 г., 

относно: Отпускане на временен безлихвен заем от бюджетна на 

извънбюджетна сметка за авансово съфинансиране по проект „Придобиване 

на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна 

инициативна група на територията на общините Две могили и Иваново”. 

По нея докладва: 

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

По тази докладна през месец юни 2009 г. приехме Решение № 452, с 

което дадохме съгласие да се прехвърлят средства от бюджета на общината в 

извънбюджетна сметка по този проект. Сега преповтаряме решението си по 
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предложение на контролиращия орган. Разликата, е че сега средствата са 

разпределени по тримесечия.  

Комисията предлага основанието на решението да стане чл. 21, ал. 1, т. 

10, чл. 27, ал. 4 и ал. 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 във връзка с точка 20 от Раздел ІV. Получаване и усвояване 

на средства чрез трансфер по банкова извънбюджетна сметка 7443 от 

Указания на Министерството на финансите, Дирекция “Държавно 

съкровище” ДДС № 07/04.04.2008 г., относно: Редът и начинът за 

предоставяне на общини на средствата на Националния фонд от 

структурните фондове на Европейския съюз и от Кохезионния фонд, на 

средствата на Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие” и 

тяхното отчитане и чл. 21, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Договор № РД 50 – 

238/03.06.2009 г. за предоставяне на финансова помощ по под-мярка 

„Придобиване на умения и постигане на обществена актинтост на 

съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските 

райони” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 

2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони, сключен между Министерството на земеделието и храните, 

Държавен фонд „Земеделие” и Община Две могили. 

Самото решение пък да добие следния вид:  

1. Дава съгласието си да се прехвърлят средства от бюджета на 

общината в извънбюджетна сметка BG92BUIB71143229000102 при СИБАНК 

Русе „Програма за развитие на селките райони 2007 – 2013 г.”, проект 

„Придобиване на умения и постигане на обществена активност за 

потенциална местна инициативна група на територията на общините Две 

могили и Иваново” за извършване на разходи по проекта както следва: 

1.1. За първо частично плащане до 47 300 (четиридесет и седем хиляди 

и триста) лева от месец юни до месец август 2009 г; 

1.2. За второ частично плащане до 47 300 (четиридесет и седем хиляди 

и триста) лева от месец септември 2009 г. до месец януари 2010 г. 

1.3. За трето частично плащане до 31 550 (тридесет и една хиляди 

петстотин и петдесет) лева от месец февруари 2010 г. до месец юни 2010 г. 

1.4. За окончателно плащане до 31 598 (тридесет и една хиляди 

петстотин деветдесет и осем) лева от месец юли 2010 г. до месец януари 2011 

г. 

 2. В случай, че в предходно частично плащане общината не е 

изразходвала максималния размер, то в следващото може да изразходва 

остатъка. 

3. След одобрение на разходите от Министерството на земеделието и 

храните тези средства да бъдат възстановени във вид на финансова помощ.  

4. Упълномощава кмета на Общината да предприеме необходимито 

действия за изпълнение на решението. 

Разисквания по втора точка нямаше. 
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По втора точка, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 10, 

чл. 27, ал. 4 и ал. 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 във връзка с точка 20 от Раздел ІV. 

Получаване и усвояване на средства чрез трансфер по банкова 

извънбюджетна сметка 7443 от Указания на Министерството на 

финансите, Дирекция “Държавно съкровище” ДДС № 07/04.04.2008 г., 

относно: Редът и начинът за предоставяне на общини на средствата на 

Националния фонд от структурните фондове на Европейския съюз и от 

Кохезионния фонд, на средствата на Разплащателната агенция към 

Държавен фонд „Земеделие” и тяхното отчитане и чл. 21, ал. 1, ал. 2 и ал. 

3 от Договор № РД 50 – 238/03.06.2009 г. за предоставяне на финансова 

помощ по под-мярка „Придобиване на умения и постигане на 

обществена актинтост на съответните територии за потенциални местни 

инициативни групи в селските райони” по Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2007 – 2013 година, подкрепена от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, сключен 

между Министерството на земеделието и храните, Държавен фонд 

„Земеделие” и Община Две могили, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 495 
 

1. Дава съгласието си да се прехвърлят средства от бюджета на 

общината в извънбюджетна сметка BG92BUIB71143229000102 при СИБАНК 

Русе „Програма за развитие на селките райони 2007 – 2013 г.”, проект 

„Придобиване на умения и постигане на обществена активност за 

потенциална местна инициативна група на територията на общините Две 

могили и Иваново” за извършване на разходи по проекта както следва: 

1.1. За първо частично плащане до 47 300 (четиридесет и седем хиляди 

и триста) лева от месец юни до месец август 2009 г; 

1.2. За второ частично плащане до 47 300 (четиридесет и седем хиляди 

и триста) лева от месец септември 2009 г. до месец януари 2010 г. 

1.3. За трето частично плащане до 31 550 (тридесет и една хиляди 

петстотин и петдесет) лева от месец февруари 2010 г. до месец юни 2010 г. 

1.4. За окончателно плащане до 31 598 (тридесет и една хиляди 

петстотин деветдесет и осем) лева от месец юли 2010 г. до месец януари 2011 

г. 

 2. В случай, че в предходно частично плащане общината не е 

изразходвала максималния размер, то в следващото може да изразходва 

остатъка. 

3. След одобрение на разходите от Министерството на земеделието и 

храните тези средства да бъдат възстановени във вид на финансова помощ.  

4. Упълномощава кмета на Общината да предприеме необходимито 

действия за изпълнение на решението. 
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 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Трета точка от дневния ред:  

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 388/04.09.2009 г., 

относно: Отмяна на: 1. Решение № 127 по Протокол № 12/23.05.2008г. (изм. 

с Решение № 338 по Протокол № 27/30.01.2009г., доп. с Решение № 439 по 

Протокол № 35/19.06.2009г.); 2. Решение № 129 по Протокол № 

12/23.05.2008г.; 3. Решение № 406 по Протокол № 33/17.04.2009 г. 

По нея докладва:  

1. Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 

По въпросите за закриването на Дома в село Могилино и разкриването 

на две социални услуги: „Защитено жилище” и „Център за настаняване от 

семеен тип” имаме няколко решения. С едно от тях закрихме Дома, считано 

от 01.01.2009 г. От същата дата разкрихме пък другите две социални услуги. 

Но след 01.0102009 г., Дома в село Могилино продължи да съществува, тъй 

като нямаше къде да бъдат изведени децата от там. Другите две социални 

услуги не можеха да започнат да функционират, тъй като предвидените 

помещения за тях не бяха подготвени за тази цел. Изменихме решенията си, 

като датата 01.01. се замени с 01.09.2009 г. Но и към тази дата се оказва, че не 

могат да се изпълнят решенията ни. Налага се отново да се отложат с един 

месец. Тези изменения, объркват администрацията. По тази причина ни се 

предлага да си отменим всички взети до момента решения по тези въпроси и 

приемем друго, което да е съобразено с отменените. По тази причина 

предлагам да подкрепим предложения ни проект за решение. 

Разисквания по трета точка нямаше. 

По трета точка, 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 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 496 
 

  1. Отменя, както следва: 

 1.1. Решение № 127 по Протокол № 12 от 23.05.2008 г. (изм. с Решение 

№ 338 по Протокол № 27от 30.01.2009 г., доп. с Решение № 439 по Протокол 

№ 35 от 19.06.2009 г.) за Разкриване на Специализирана институция за 

предоставяне на социални услуги „Дом за възрастни с умствена 

изостаналост” в село Могилино, изменено в Разкриване на социална услуга 

„Защитено жилище за възрастни с увреждания” в село Могилино, считано от 

01.09.2009 г. 



 

 9 

1.2. Решение № 129 по Протокол № 12 от 23.05.2008 г. за Закриване на 

ДДМУИ „Света Петка” село Могилино, считано от 01.01.2009 г. 

 1.3. Решение № 406 по Протокол № 33 от 17.04.2009 г. за Разкриване на 

социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” в град Две могили, 

считано от 01.09.2009 г. 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 

необходимите действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 389/04.09.2009 г., 

относно: Закриване на ДДМУИ „Света Петка” село Могилино и Разкриване 

на „Защитено жилище за възрастни с увреждания” в село Могилино и 

„Център за настаняване от семеен тип” в град Две могили. 

По нея докладва: 

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

социална политика”: 

Тази докладна е свързана с предишната и г-н Лашев подробно обясни 

какво наложи да приемем предходното решение и обоснова необходимостта 

от вземането на това, което ни се предлага в момента. Нашата комисия 

подкрепя докладната, но предлага основание за вземането му да стане чл. 21, 

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

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

на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с чл. 36а, ал. 2, т. 1 Правилника за прилагане 

Закона за социалното подпомагане. 

Решението ни да добие следвия вид: 

1. Закрива Дом за деца и младежи с умствена изостаналост „Света 

Петка” село Могилино, община Две могили, област Русе, считано от 

01.10.2009 г. 

2. Разкрива социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” в 

град Две могили, община Две могили, област Русе с капацитет 15 места, 

численост на персонала, съгласно Методика за определяне числеността на 

персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността,  

считано от 01.10.2009 г., като дава съгласие за нуждите на „Центъра за 

настаняване от семеен тип” да бъде предоставен част от имот – публична 

общинска собственост по Акт № 1097/15 актуализация от 02.09.2008 г. на 

Кмета на Община Две могили, област Русе, представляващ втория етаж от 

масивна двуетажна сграда с площ от 350 (триста и петдесет) квадратни 

метра, построена в дворно място от 6 150 (шест хиляди сто и петдесет) 

квадратни метра, находящо се в град Две могили, област Русе, на улица 

„Филип Тотю” № 16, представляващо урегулиран поземлен имот І – 733 

(римско едно, тире, арабско седемстотин тридесет и три) в квартал 47 
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(четиридесет и седем) по устройствения план на град Две могили, област 

Русе, при граници: от двете страни – улица и имот ІІ – 733 (римско две, тире, 

арабско седемстотин тридесет и три). 

3. Разкрива социална услуга „Защитено жилище за възрастни с 

увреждания” в село Могилино, община Две могили, област Русе с капацитет 

10 места, численост на персонала, съгласно Методика за определяне 

числеността на персонала в специализираните институции и социалните 

услуги в общността,  считано от 01.10.2009 г., като дава съгласие за нуждите 

на „Защитеното жилище за възрастни с увреждания” да бъде предоставен 

имот – публична общинска собственост по Акт № 133 от 02.03.2000 г. на 

Кмета на Община Две могили, област Русе, представляващ масивна 

двуетажна сграда с площ от 264 (двеста шестдесет и четири) квадратни 

метра, полумасивна сграда за „Перално помещение” с площ от 25 (двадесет и 

пет) квадратни метра, полумасивна сграда за „Работилница” с площ от 45 

(четиридесет и пет) квадратни метра, полумасивни складови помещения с 

площ от 30 (тридесет) квадратни метра и полумасивна външна тоалетна с 

площ от 4 (четири) квадратни метра, построени в дворно място от 3 570 (три 

хиляди петстотин и седемдесет) квадратни метра, находящо се в село 

Могилино, област Русе, на улица „Мургаш” № 1, представляващо поземлен 

имот 178 (сто седемдесет и осем) и 179 (сто седемдесет и девет) в квартал 71 

(седемдесет и едно) по устройствения план на село Могилино, област Русе, 

при граници: от четирите страни – улица. 

4. Упълномощава Кмета на Община Две могили да представи 

решението на Общинския съвет пред Регионална дирекция за социално 

подпомагане, съгласно разпоредбите на чл.36а от Правилника за прилагане 

на Закона за социално подпомагане и предприеме необходимите действия за 

изпълнението му. 

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

За издръжката на Дома в Могилино до края на 2009 г. са останали 

около 90 000 лева. Тази сума ще стигне за издръжката на двете новооткрити 

социални услуги до края на годината. Така, че допълнително финансиране от 

страна на общината няма да се наложи. Предлагам да подкрепим докладната, 

като решението добие вида, който предлага г-н Феим. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 

По четвърта точка, Общинския съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация във връзка с чл. 36а, ал. 2, т. 1 

Правилника за прилагане Закона за социалното подпомагане,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 497 
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1. Закрива Дом за деца и младежи с умствена изостаналост „Света 

Петка” село Могилино, община Две могили, област Русе, считано от 

01.10.2009 г. 

2. Разкрива социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” в 

град Две могили, община Две могили, област Русе с капацитет 15 места, 

численост на персонала, съгласно Методика за определяне числеността на 

персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността,  

считано от 01.10.2009 г., като дава съгласие за нуждите на „Центъра за 

настаняване от семеен тип” да бъде предоставен част от имот – публична 

общинска собственост по Акт № 1097/15 актуализация от 02.09.2008 г. на 

Кмета на Община Две могили, област Русе, представляващ втория етаж от 

масивна двуетажна сграда с площ от 350 (триста и петдесет) квадратни 

метра, построена в дворно място от 6 150 (шест хиляди сто и петдесет) 

квадратни метра, находящо се в град Две могили, област Русе, на улица 

„Филип Тотю” № 16, представляващо урегулиран поземлен имот І – 733 

(римско едно, тире, арабско седемстотин тридесет и три) в квартал 47 

(четиридесет и седем) по устройствения план на град Две могили, област 

Русе, при граници: от двете страни – улица и имот ІІ – 733 (римско две, тире, 

арабско седемстотин тридесет и три). 

3. Разкрива социална услуга „Защитено жилище за възрастни с 

увреждания” в село Могилино, община Две могили, област Русе с капацитет 

10 места, численост на персонала, съгласно Методика за определяне 

числеността на персонала в специализираните институции и социалните 

услуги в общността,  считано от 01.10.2009 г., като дава съгласие за нуждите 

на „Защитеното жилище за възрастни с увреждания” да бъде предоставен 

имот – публична общинска собственост по Акт № 133 от 02.03.2000 г. на 

Кмета на Община Две могили, област Русе, представляващ масивна 

двуетажна сграда с площ от 264 (двеста шестдесет и четири) квадратни 

метра, полумасивна сграда за „Перално помещение” с площ от 25 (двадесет и 

пет) квадратни метра, полумасивна сграда за „Работилница” с площ от 45 

(четиридесет и пет) квадратни метра, полумасивни складови помещения с 

площ от 30 (тридесет) квадратни метра и полумасивна външна тоалетна с 

площ от 4 (четири) квадратни метра, построени в дворно място от 3 570 (три 

хиляди петстотин и седемдесет) квадратни метра, находящо се в село 

Могилино, област Русе, на улица „Мургаш” № 1, представляващо поземлен 

имот 178 (сто седемдесет и осем) и 179 (сто седемдесет и девет) в квартал 71 

(седемдесет и едно) по устройствения план на село Могилино, област Русе, 

при граници: от четирите страни – улица. 

4. Упълномощава Кмета на Община Две могили да представи 

решението на Общинския съвет пред Регионална дирекция за социално 

подпомагане, съгласно разпоредбите на чл.36а от Правилника за прилагане 

на Закона за социално подпомагане и предприеме необходимите действия за 

изпълнението му. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  

 „За”   - 16 гласа 
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 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 391/04.09.2009 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Арун Нуриев 

Емурлов, живеещ в село Каран Върбовка, на улица „Света Марина” № 55. 

По нея докладва: 

1. Красимир Кунев – Секретар на Комисията по “Здравеопазване и 

социална политика”: 

 Молбата е неоснователна, тъй като г-н Емурлов за положените от него 

грижи спрямо Петър Радев Петров е получил неговото жилище и е 

неморално сега да иска някой друг да му покрие разноските за погребението. 

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

Нашата комисия отказва отпускането на еднократна финансова помощ. 

Разисквания по пета точка нямаше. 

По пета точка от дневния ред, 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. 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, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 498 
 

1. Отказва на Арун Нуриев Емурлов с ЕГН 4511055401, живеещ в село 

Каран Върбовка, на улица „Света Марина” № 55 да бъде отпусната 

еднократна финансова помощ. 
 

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. № 392/04.09.2009 г., 

относно: Отпускане на Тамара Георгиева Гецова, живееща в град Две 

могили, на улица „Цар Симеон” № 18 на еднократна финансова помощ за 

раждане на второ дете – Янислава Диянова Димова, родена на 

05.08.2009.2009 г. 

По нея докладва: 



 

 13 

1. Тодор Куцаров – Член на Комисията по “Здравеопазване и социална 

политика”: 

Докладната записка отговаря на всички условия на Наредба № 10 и 

няма пречка да не и се отпусне еднократна помощ.  

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

Комисията по „Бюджет и финанси” излезе със становище да отпусне 

200 лева на Тамара Гецова за раждане на второ дете.  

Разисквания по шеста точка нямаше. 

По шеста точка от дневния ред, 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. 1.2, чл. 9, т. 1, 

чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при 

раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали 

при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, 

природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област 

Русе, приета с наше Решение № 108 по Протокол № 10/28.03.2008 година, 

изм. и доп. с Решение № 333 по Протокол № 26 /23.01.2009 година, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 499 
 

1. Отпуска на Тамара Георгиева Гецова с ЕГН 8009275317, живееща в 

град Две могили, на улица „Цар Симеон” № 18 еднократна финансова помощ 

в размер на 200 (двеста) лева за раждане на второ дете – Янислава Диянова 

Димова, родена на 05.08.2009 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 
 

Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 393/09.09.2009 г., 

относно: Определяне на цени на общинските земи върху които е било 

учредено право на ползване, въз основа на актове, посочени в § 4 от ПЗР на 

ЗСПЗЗ. 

По нея докладва: 

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

Комисията разгледа докладната и счита, че предложеното решение 

може да бъде подкрепено, като от втора точка отпаднат думите: „...като 

представи екземпляр от договорите в Общинския съвет в тридневен срок от 

подписването им”, тъй като Кметът издава заповеди, а не сключва договори. 
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По тази докладна аз и г-н Тодор Куцаров сме подали декларация по чл. 12, т. 

4 от ЗПРКИ и няма да участваме в гласуването. 

Разисквания по седма точка нямаше. 

По седма точка от дневния ред, 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, чл. 3, ал. 2, т. 2, от 

Правилиника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

във връзка с чл. 36, ал. 3 във връзка с ал. 2  от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 500 
 

1. Определя оценките на общинските земи в с. Пепелина, община Две 

могили, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове, 

посочени в § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, както следва: 
 

№ 

 

№ на ПИ Местност Ползвател Стой- 

ност  

в лева  

 1. 55837.224. 1 Воденицата Н-ци Петър Ганев Радев 172.00 

 2.                    2  Петър Стойков Петров 323.00 

 3.                    3  Диана Желева Желева 243.00 

 4. 55837.226. 7 Зелена 

махала 

Светослав Иванов Стефанов   76.00 

 5.                    8  Йордан Петров Енчев   69.00 

 6                  12  Стефан Янков Стефанов 114.00 

 7.                  13  Н-ци Марин Маринов Малчев 100.00 

 8.                  14  Алекси Билчев Алексиев 110.00  

 9.                  32  Иван Георгиев Иванов 124.00 

10.                  40  Боян Симеонов Иванов   84.00 

11.                  44  Веселин Христов Георгиев   83.00 

12.                  46А  Никола Димитров Петров   47.00 

13.                  46Б  Йордан Петров Ковачев   47.00 

14.                  48  Тодор Неделчев Куцаров   88.00 

15.                  49  Н-ци Николай Пенчев Колев   49.00 

16.                  50  Н-ци Койчо Радославов Манев   48,00 

17.                  52  Драган Желев Драганов   75.00 

18.                  57  Димо Стоянов Стоянов 113.00   

19.                  58  Георги Петков Петков   78.00 

20.                  59  Драгомир Георгиев Йорданов   94.00 

21.                  62  Митко Денчев Върбанов   67.00 

22.                  75  Манол Димов Маринов   53.00 

23. 55837. 90. 6 Тютюнка Н-ци Милко Великов Енчев   84.00 
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махала 

24.                  12  Н-ци Петър Русинов Петров   85.00 

25.                  15  Н-ци Кирил Кунев Неев   73.00 

26.                  16  Милко Димитров Кънев   60.00 

27.                  17  Петка Спиридонова Момчилова   47.00 

28.                  23  Н-ци Митю Христов Горанов   58.00 

29.                  26  Н-ци Дена Енчева Бодурова 101.00 

30.                  27  Христо Иванов Колев   90.00 

31.                  28  Илиян Николаев Титков   98.00 

32.                  30  Радослав Стоянов Делев   83.00 

33.                  41  Иван Димитров Желев  

Стефан Атанасов Стефанов 

    66.00        

34.                  42  Иван Ангелов Ангелов   59.00 

35.                  43  Стоян Георгиев Станчев, 

Гергина Цонева Станчева, 

Красимир Георгиев Станчев и 

Милена Трифонова Станчева 

65.00 

 

 

   

36.                  44  Станю Иванов Георгиев   81.00 
 

2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме действия за 

продажба на описаните по-горе имоти. 
 

Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 Негласували - 2 (Тодор Куцаров и Красимир Кунев) 
 

Осма точка от дневния ред: 

 Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 394/09.09.2009 г., 

относно: Информация за състоянието и дейността на Читалищата и 

самодейните състави в Община Две могили. 

По нея докладва: 

1. Мехмед Чолаков – Секретар на Комисията по “Образование,  

култура и културно-историческо наследство: 

Информацията, която ни е предоставена е сравнително подробно 

направена. Посочени са силните и слабите страни. Считам за необходимо, 

обаче по-ясно да се представи работата на отделните читалища. В този 

смисъл може би ще бъде по-правилно, ако през следващата година в 

Общинския съвет постъпва поотделно информация за всяко едно читалище. 

Убеден съм твърдо, че за 2010 г. средствата, които се предоставят от 

бюджета на общината трябва да са съобразени с реално извършената от тях 

работа. Не е правилно читалищата да получават една и съща субсидия. 

Предлагам да приемем информацията. 

Разисквания по осма точка нямаше. 

По осма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 

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



 

 16 

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 

№ 501 
 

1. Приема Информация за състоянието и дейността на читалищата и 

самодейните колективи в Община Две могили. 

Приложение: Информация за състоянието и дейността на читалищата 

и самодейните колективи в Община Две могили. 
 

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. № 395/09.09.2009 г., 

относно: Прехвърляне на средства от набирателната в бюджетната сметка на 

Общината. 

По нея докладва: 

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

Това са средства, които са постъпили в Общината от различни 

земеделски производители, които са превърнали някои черни пътища в 

междублоковите пространства в обработваема площ, която са засяли. Затова 

те са си и платили. Но за да могат да се ползват от Общината, те трябва да се 

прехвърлят от едната в другата сметка. Предлагам, обаче първата точка от 

решението ни да добие следния вид: „Дава съгласие да се прехвърлят 

средства в размер на 70 200 (седемдесет хиляди и двеста) лева от 

набирателната в бюджетната сметка на Общината, като средствата са от 

ползватели на проектни земеделски пътища на територията на общината за 

стопанската 2008-2009 г.” 

Разисквания по девета точка нямаше. 

По девета точка от дневния ред, 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, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 502 
 

1. Дава съгласие да се прехвърлят средства в размер на 70 200 

(седемдесет хиляди и двеста) лева от набирателната в бюджетната сметка на 

Общината, като средствата са от ползватели на проектни земеделски пътища 

на територията на общината за стопанската 2008-2009 г. 
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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 
 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 396/09.09.2009 г., 

относно: Определяне размера на субсидията за поевтиняването на храната на 

учениците за учебната 2009 – 2010 г. 

По нея докладва: 

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

Държавата осигурява по 474.00 лева за всяко едно от пътуващите деца, 

с цел да бъде осигурено неговото хранене. През миналата година 

поевтиняването беше в размер на 50 %. Сега процента се увеличава на 60, 

което е положително. Предлагам на общинските съветници да подкрепят 

предложението, като основанието за приемането му да бъде чл. 21, ал. 1, т. 6 

и т. 7, ал. 2, чл. 27, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и  чл. 3, ал. 2, т. 1 и т. 12, 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. 92 от 

Постановление № 27 от 9 февруари 2009 г. за изпълнението на държавния 

бюджет на Република България за 2009 г. (Обн. ДВ. бр. 13 от 17 февруари 

2009 г., изм. ДВ. бр. 19 от 13 март 2009 г., изм. ДВ. бр. 26 от 7 април 2009 г.).  

Решението да добие следния вид: 

1. Отменя, считано от 15.09.2009 г. свое Решение № 343, взето на 

заседание на Общинския съвет с Протокол № 28/09.02.2009 г. 

2. Определя, считано от 15.09.2009 г. размера на субсидията за 

поевтиняването на храната на всички ученици в ученическия стол на 60 % от 

себестойността на един храноден за учебната 2009-2010 г. 

3. Средствата по точка 2 да са за сметка на бюджета на СОУ „Св.св. 

Кирил и Методий” град Две могили. 

4. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението, като същото се сведе до знанието на 

директора на училището. 

Разисквания по десета точка нямаше. 

По десета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 7, ал. 2, чл. 27, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

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

т. 12, 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. 92 от Постановление № 27 

от 9 февруари 2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на 

Република България за 2009 г. (Обн. ДВ. бр. 13 от 17 февруари 2009 г., 

изм. ДВ. бр. 19 от 13 март 2009 г., изм. ДВ. бр. 26 от 7 април 2009 г.), прие 
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РЕШЕНИЕ 

№ 503 
 

1. Отменя, считано от 15.09.2009 г. свое Решение № 343, взето на 

заседание на Общинския съвет с Протокол № 28/09.02.2009 г. 

2. Определя, считано от 15.09.2009 г. размера на субсидията за 

поевтиняването на храната на всички ученици в ученическия стол на 60 % от 

себестойността на един храноден за учебната 2009-2010 г. 

3. Средствата по точка 2 да са за сметка на бюджета на СОУ „Св.св. 

Кирил и Методий” град Две могили. 

4. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението, като същото се сведе до знанието на 

директора на училището. 
 

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. № 397/09.09.2009 г., 

относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, 

общинска собственост за 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”:  

Предоставена ни е Програма, която трябваше да ни бъде предоставена 

и приета до 31.01.2009 г. Като за първи опит предлагам да я приемем с 

уговорката, че в следващите месеци ще подготвят нова такава. Тя ще ни бъде 

предоставена до края на годината и ще може през месец януари 2010 г. да я 

приемем.  

Разисквания по единадесета точка нямаше. 

По единадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

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

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

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 504 
 

1. Приема Програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост за 2009 г. 

Приложение: Програма за управление и разпореждане с имоти 

общинска собственост за 2009 г. 
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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. № 399/09.09.2009 г., 

относно: Доклад за изпълнение на Програмата за управление на Община Две 

могили за мандат 2007 – 2011 г. 

По нея докладва: 

1. Ахмед Феим – Член на Комисията по “Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 

уредба, регионална политика и евроинтеграция”:  

Докладът е съобразен с приета от нас Програма и е разработен по 

приоритети. Посочено е какво е свършено до момента. Пропуснато е, обаче 

да се посочи по какви причини планираните в програмата мероприятия не са 

изпълнени. Считам, че администрацията трябва да се научи по-добре да 

борави с информацията, която се съдържа в Общинския план за развитие, 

Програмата за управление, Стратегиите, които сме приели до момента. Но 

както каза г-н Карамехмедов, като за първи път да приемем предложения ни 

доклад. 

Разисквания по дванадесета точка нямаше. 

По дванадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 във връзка с чл. 44, ал. 5, изр. 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 

№ 505 
 

1. Приема Доклад за изпълнение на Програмата за управление на 

Община Две могили за мандат 2007-2011 г. 

Приложение: Доклад за изпълнение на Програмата за управление на 

Община Две могили за мандат 2007-2011 г. 
 

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. № 400/09.09.2009 г., 

относно: Одобряване на проект за Споразумение за партньорство и 

сътрудничество между Община Две могили, Република България и Община 

Берово, Република Македония. 

По нея докладва: 
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1. Огнян Георгиев – Член на Комисията по “Териториално устройство 

и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 

уредба, регионална политика и евроинтеграция”:  

Комисията одобрява проекта за споразумение и смята, че то може да 

бъде подписано днес, тъй като кметовете на двете общини присъстват на 

заседанието ни. 

В разискванията по тринадесета точка взеха участие: 

1. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината:  

През месец август, заедно с Председателя на съвета, посетихме Община 

Берово. Бяхме посрещнати много сърдечно. Установихме, че имаме много 

общи помежду си неща. Смятам, че можем да работим съвместно по 

различни проекти. По тази причина ви предлагам този проект за 

споразумение, който е съгласуван с Община Берово. 

2. Драги Надзински – Кмет на Община Берово: 

За мен е чест да бъда днес сред вас. Искам да ви информирам, че 

проекта за споразумение е разгледан от нашия Общински съвет на 15.09.2009 

г. и е одобрен. Имам правомощието да го подпиша, днес, тук пред всички 

вас. 

След приключване на разискванията по тринадесета точка от 

дневния ред, 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 

№ 506 
 

1. Одобрява проекта на Споразумение за партньорство и 

сътрудничество между Община Две могили, Република България, 

представлявана от кмета Драгомир Дамянов и Община Берово, Република 

Македония, представлявана от кмета Драги Нацински 

2. Задължава Кмета на Община Две могили, съвместно с Кмета на 

Община Берово, да разработи Програма за съвместни действия между двете 

общини за периода 2009 – 2011 г. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  

 „ За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Кметовете на двете общини – Две могили и Берово подписват 

предварително подготвените Споразумения, написани на български и 

македонски език. Съветниците ръкопляскат. 
 

Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 401/09.09.2009 г., 

относно: Информация за състоянието на образованието в общинските 
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училища, детските заведения и ОДК в Община Две могили за учебната 

2009/2010 г. 

По нея докладва: 

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

култура и културно-историческо наследство”:  

Нашата комисия се запозна с предоставената ни информация и 

предлага да бъде приета, така както ни е предложена. 

Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 

По четиринадесета точка от дневния ред, 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 

№ 507 
 

1. Приема Информация за състоянието на образованието в общинските 

училища, детските заведения и общински детски комплекс в Община Две 

могили за учебната 2009-2010 г. 

Приложение: Информация за състоянието на образованието в 

общинските училища, детските заведения и общински детски комплекс в 

Община Две могили за учебната 2009-2010 г. 
 

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. № 402/09.09.2009 г., 

относно: Продажба на маркирана на корен дървесина от ОГФ на територията 

на село Широково, община Две могили. 

По нея докладва: 

1. Велко Иванов – Председател на Комисията по “Земеделие, гори и 

опазване на околната среда”:  

Касае се за тополи, които се намират по поречието на реката в района 

на село Широково. Те са на повече от 15 години и се налага да бъдат 

изсечени. Нашата комисия, обаче смята, че основанието и решението трябва 

да имат друг вид. Според нас основанието трябва да бъде чл. 21, ал. 1, т. 8, 

чл. 27, ал. 4 и ал. 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 във връзка с чл. 53, ал. 1, ал. 2, т. 3, ал. 4 от Закона за горите, 

чл. 80, ал. 2, т. 3, ал. 8, чл. 87п , ал. 2, т. 1, ал. 3 от Правилника за прилагане 

на Закона за горите и чл. 88, т. 2, чл. 89 и чл. 90, ал. 1 от Наредба № 7 за реда 
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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”.  

Решението, както е написано, не става ясно какво точно ще се прави. 

По тази причина предлагаме следния вид на решението: 

1. Дава съгласието си за извършване на гола сеч на тополови 

насаждения в имот № 000147 (сто четирдесет и седем) по картата на 

възстановената собственост на землище село Широково, община Две могили, 

област Русе, находящ се в местността „Дар боаз”, представляващ „Гора в 

земеделски земи”, с площ от 26.283 (двадесет и шест декара двеста осемдесет 

и три квадратни метра). 

2. Предоставянето на сечището с цел възмездното ползване на 

дървесината от горепосочения имот да се извърши чрез публичен търг с явно 

наддаване. 

3. Предварителната продажба на прогнозните количества дървесина да 

се извърши по асортименти, групирани в пакет, като заплащането се извърши 

по действително добити и приети с предавателно-приемателен протокол 

количества. 

4. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението на Общинския съвет. 

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

Нашата комисия подкрепя докладната, като предложеното решение от 

г-н Иванов е съгласувано с нас. 

Разисквания по петнадесета точка нямаше. 

По петнадесета точка от дневния ред, 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, 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. 53, ал. 1, ал. 2, т. 3, ал. 4 от Закона за горите, чл. 80, ал. 2, 

т. 3, ал. 8, чл. 87п , ал. 2, т. 1, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона 

за горите и чл. 88, т. 2, чл. 89 и чл. 90, ал. 1 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 

№ 508 
 

1. Дава съгласието си за извършване на гола сеч на тополови 

насаждения в имот № 000147 (сто четирдесет и седем) по картата на 

възстановената собственост на землище село Широково, община Две могили, 

област Русе, находящ се в местността „Дар боаз”, представляващ „Гора в 

земеделски земи”, с площ от 26.283 (двадесет и шест декара двеста осемдесет 

и три квадратни метра). 
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2. Предоставянето на сечището с цел възмездното ползване на 

дървесината от горепосочения имот да се извърши чрез публичен търг с явно 

наддаване. 

3. Предварителната продажба на прогнозните количества дървесина да 

се извърши по асортименти, групирани в пакет, като заплащането се извърши 

по действително добити и приети с предавателно-приемателен протокол 

количества. 

4. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението на Общинския съвет. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  

 „ За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Шестнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 403/09.09.2009 г., 

относно: Разкриване на група за целодневно обучение на учениците от 

начален курс в ОУ „Христо ботев” село Баниска. 

По нея докладва: 

1. Пламен Лашев – Член на Комисията по “Образование,  култура и 

културно-историческо наследство”:  

Считам, че докладната следва да се подкрепи. Въпреки, че ще са ни 

необходими средства на децата, които учат в село Баниска, трябва да им бъде 

дадена възможност да получат по-добра подготовка. 

2. Красимир Кунев – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”:  

Необходимите средства за финансиране следва да се осигурят от 

Община Две могили. Мисля, че ще бъде по-правилно в решението да не 

записваме конкретна сума, тъй като предложената сума от 6 506.00 лева е 

ориентировъчна сума. Не ни е известно кое лице ще заеме тази длъжност. 

Знаете, че към основната заплата той ще получава и допълнително 

възнаграждение. Разговаряхме с г-жа Визиева от Регионалния инспесторат по 

образованието в град Русе и тя е запозната със случая. Тя е съгласна в 

решението ни да няма записана конкретна сума. По тази причина ви 

предлагам решението ни да добие следния вид:  

1. Дава съгласие за разкриване и функциониране на група за 

целодневно обучение на ученици от І – ІV клас в ОУ „Христо Ботев” село 

Баниска, община Две могили, като същата се финансира със средства на 

Община Две могили за периода от 15.09.2009 г. до 31.05.2010 г.  

2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението, като същото се сведе до знанието на 

директора на училището. 

Разисквания по шестнадесета точка нямаше. 

По петнадесета точка от дневния ред, 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, 
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неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

във връзка с докладна записка с вх. № 2995/10.09.2009 г. от Венета 

Илиева Димитрова – директор на ОУ „Христо Ботев”, село Баниска, 

община Две могили, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 509 
 

1. Дава съгласие за разкриване и функциониране на група за 

целодневно обучение на ученици от І – ІV клас в ОУ „Христо Ботев” село 

Баниска, община Две могили, като същата се финансира със средства на 

Община Две могили за периода от 15.09.2009 г. до 31.05.2010 г.  

2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението, като същото се сведе до знанието на 

директора на училището. 
 

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. № 404/09.09.2009 г., 

относно: Разрешение за отдаване на земеделски земи под аренда. 

По нея докладва: 

1. Енчо Петров – Секретар на Комисията по “Земеделие, гори и 

опазване на околната среда”: 

Договорът за отдаването под наем на земеделските земи е изтекъл и 

следва да се сключи нов. Ние, обаче предлагаме да бъде сключен отново 

договор за наем, а не – за аренда. Отделно във вида, в който се предлага 

решението не е приемлив. До момента имаме взети решения за отдаване под 

наем на имоти и сме приели определен начин. По тази причина предлагам 

основанието за вземане на това решение да бъде 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 във 

връзка с чл. 72, 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”. Самото решение да добие следвия вид: 

1. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем, чрез търг с явно 

наддаване за срок от 6 години следните земеделски земи, собственост на ОУ 

„Христо Ботев” село Баниска, община Две могили, съгласно Решение № 

14/14.07.1999 г. на Общинска служба „Земеделие” град Две могили, както 

следва: 

1.1. Нива с площ от 182.567 (сто осемдесет и два декара петстотин 

шестдесет и седем квадратни метра), седма категория на земята при 
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неполивни условия, находяща се в местността “Коневъдно дружество”, 

съставляваща имот № 117003 (сто и седемнадесет хиляди и три), парцел 3 

(три) от масив 117 (сто и седемнадесет) по картата на възстановената 

собственост на земеделската земя в землището на село Баниска, ЕКАТТЕ 

02587, община Две могили, област Русе, при граници и съседи: имот № 

200004 – залесена територия на МЗГ – ДЛ/ДДС, имот № 000053 – полски път 

на Община Две могили, област Русе, имот № 117015 – нива на Гинка 

Минчева Страхилова, имот № 117017 – нива на Иванка Семова Георгиева, 

имот № 117006 – нива наследници на Христо Христов Цонев, имот № 117005 

– нива наследници на Никола Гроздев Петров, имот № 117002 – нива 

наследници на Пенчо Стоев Стоев, имот № 117001 – нива на Илия Великов 

Стоянов, имот № 117004 – нива на Стоян Енчев Стоянов, имот № 000053 – 

полски път на Община Две могили, област Русе и имот № 000037 – пасище, 

мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

1.2. Нива с площ от 115.090 (сто и петнадесет декара деветдесет 

квадратни метра), десета категория на земята при неполивни условия, 

находяща се в местността “Бъзовски баир”, съставляваща имот № 153001 

(сто петдесет и три хиляди и едно), парцел 1 (едно) от масив 153 (сто 

петдесет и три) по картата на възстановената собственост на земеделската 

земя в землището на село Баниска, ЕКАТТЕ 02587, община Две могили, 

област Русе, при граници и съседи: имот № 000015 – полски път на Община 

Две могили, имот № 000016 – полски път на Община Две могили, област 

Русе, имот № 000018 – пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 

000217 – полски път на Община Две могили, имот № 000242 – пасище, мера 

на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000243 – пасище с храсти на земи по чл. 

19 от ЗСПЗЗ, имот № 000217 – полски път на Община Две могили, област 

Русе и имот № 000016 – полски път на Община Две могили, област Русе. 

1.3. Нива с площ от 57.386 (петдесет и седем декара триста осемдесет и 

шест квадратни метра), трета категория на земята при неполивни условия, 

находяща се в местността “Беленски дол”, съставляваща имот № 158002 (сто 

петдесет и осем хиляди и две), парцел 2 (две) от масив 158 (сто петдесет и 

осем) по картата на възстановената собственост на земеделската земя в 

землището на село Баниска, ЕКАТТЕ 02587, община Две могили, област 

Русе, при граници и съседи: имот № 000134 – полски път на Община Две 

могили, област Русе, имот № 000131 – полски път на Община Две могили, 

област Русе, имот № 000081 – полски път на Община Две могили, област 

Русе, имот № 000120 – пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 

157001 – гора в земеделски земи на ОУ „ Христо Ботев” и имот № 158001 – 

нива наследници на Досьо Донев Досев. 

1.4. Нива с площ от 26.136 (двадесет и шест декара сто тридесет и шест 

квадратни метра), пета категория на земята при неполивни условия, 

находяща се в местността “Беленски дол”, съставляваща имот № 155001 (сто 

петдесет и пет хиляди и едно), парцел 1 (едно) от масив 155 (сто петдесет и 

пет) по картата на възстановената собственост на земеделската земя в 

землището на село Баниска, ЕКАТТЕ 02587, община Две могили, област 

Русе, при граници и съседи: имот № 000143 – полски път на Община Две 
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могили, област Русе, имот № 000142 – полски път на Община Две могили, 

област Русе и имот № 000134 – полски път на Община Две могили, област 

Русе.  

1.5. Нива с площ от 25.638 (двадесет и пет декара шестстотин тридесет 

и осем квадратни метра), десета категория на земята при неполивни условия, 

находяща се в местността “Люляка дол”, съставляваща имот № 172017 (сто 

седемдесет и две хиляди и седемнадесет), парцел 17 (седемнадесет) от масив 

172 (сто седемдесет и две) по картата на възстановената собственост на 

земеделската земя в землището на село Баниска, ЕКАТТЕ 02587, община Две 

могили, област Русе, при граници и съседи: имот № 172016 – нива на Христо 

Петров Иванов, имот № 172016 – полски път на Община Две могили, област 

Русе, имот № 000204 – полски път на Община Две могили, област Русе, имот 

№ 000208 – полски път на Община Две могили, област Русе, имот № 000017 

– полски път на Община Две могили, област Русе и имот № 172015 – нива на 

Ирина Маринова Стефанова.  

1.6. Нива с площ от 13.422 (тринадесет декара четиристотин двадесет и 

два квадратни метра), пета категория на земята при неполивни условия, 

находяща се в местността “Кермидяла”, съставляваща имот № 159009 (сто 

петдесет и девет хиляди и девет), парцел 9 (девет) от масив 159 (сто петдесет 

и девет) по картата на възстановената собственост на земеделската земя в 

землището на село Баниска, ЕКАТТЕ 02587, община Две могили, област 

Русе, при граници и съседи: имот № 159010 – нива на наследници на Янко 

Нейков Митев, имот № 000567 – полски път на Община Две могили, област 

Русе, имот № 159017 – нива на Тодорка Димитрова Стоянова и имот № 

000331 – полски път на Община Две могили, област Русе.  

1.7. Нива с площ от 5.411 (пет декара четиристотин и единадесет 

квадратни метра), десета категория на земята при неполивни условия, 

находяща се в местността “Бъзовски баир”, съставляваща имот № 154002 

(сто петдесет и четири хиляди и две), парцел 2 (две) от масив 154 (сто 

петдесет и четири) по картата на възстановената собственост на земеделската 

земя в землището на село Баниска, ЕКАТТЕ 02587, община Две могили, 

област Русе, при граници и съседи: имот № 154001 – гора в земеделски земи 

на Радка Енева Ненова и имот № 000016 – полски път на Община Две 

могили, област Русе.  

1.8. Нива с площ от 4.791 (четири декара седемстотин деветдесет и 

един квадратни метра), трета категория на земята при неполивни условия, 

находяща се в местността “Балабан дере”, съставляваща имот № 007033 

(седем хиляди и тридесет и три), парцел 33 (тридесет и три) от масив 7 

(седем) по картата на възстановената собственост на земеделската земя в 

землището на село Баниска, ЕКАТТЕ 02587, община Две могили, област 

Русе, при граници и съседи: имот № 007034 – нива на наследници на Рачо 

Колев Калчев, имот № 000010 – полски път на Община Две могили, област 

Русе, имот № 007032 – нива на Тодор Тодоров Гроздев, имот № 007050 – 

нива на Иван Колев Кръстев, нива № 007051 – нива на Христо Борисов 

Тодоров и имот № 007052 – нива на наследници на Миню Иванов Минев.  
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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. 

Разисквания по седемнадесета точка нямаше. 

По седемнадесета точка от дневния ред, 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. 4 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

във връзка с чл. 72, 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 

№ 510 
 

1. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем, чрез търг с явно 

наддаване за срок от 6 години следните земеделски земи, собственост на ОУ 

„Христо Ботев” село Баниска, община Две могили, съгласно Решение № 

14/14.07.1999 г. на Общинска служба „Земеделие” град Две могили, както 

следва: 

1.1. Нива с площ от 182.567 (сто осемдесет и два декара петстотин 

шестдесет и седем квадратни метра), седма категория на земята при 

неполивни условия, находяща се в местността “Коневъдно дружество”, 

съставляваща имот № 117003 (сто и седемнадесет хиляди и три), парцел 3 

(три) от масив 117 (сто и седемнадесет) по картата на възстановената 

собственост на земеделската земя в землището на село Баниска, ЕКАТТЕ 

02587, община Две могили, област Русе, при граници и съседи: имот № 

200004 – залесена територия на МЗГ – ДЛ/ДДС, имот № 000053 – полски път 

на Община Две могили, област Русе, имот № 117015 – нива на Гинка 

Минчева Страхилова, имот № 117017 – нива на Иванка Семова Георгиева, 

имот № 117006 – нива наследници на Христо Христов Цонев, имот № 117005 

– нива наследници на Никола Гроздев Петров, имот № 117002 – нива 

наследници на Пенчо Стоев Стоев, имот № 117001 – нива на Илия Великов 

Стоянов, имот № 117004 – нива на Стоян Енчев Стоянов, имот № 000053 – 

полски път на Община Две могили, област Русе и имот № 000037 – пасище, 

мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

1.2. Нива с площ от 115.090 (сто и петнадесет декара деветдесет 

квадратни метра), десета категория на земята при неполивни условия, 

находяща се в местността “Бъзовски баир”, съставляваща имот № 153001 

(сто петдесет и три хиляди и едно), парцел 1 (едно) от масив 153 (сто 

петдесет и три) по картата на възстановената собственост на земеделската 

земя в землището на село Баниска, ЕКАТТЕ 02587, община Две могили, 

област Русе, при граници и съседи: имот № 000015 – полски път на Община 
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Две могили, имот № 000016 – полски път на Община Две могили, област 

Русе, имот № 000018 – пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 

000217 – полски път на Община Две могили, имот № 000242 – пасище, мера 

на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000243 – пасище с храсти на земи по чл. 

19 от ЗСПЗЗ, имот № 000217 – полски път на Община Две могили, област 

Русе и имот № 000016 – полски път на Община Две могили, област Русе. 

1.3. Нива с площ от 57.386 (петдесет и седем декара триста осемдесет и 

шест квадратни метра), трета категория на земята при неполивни условия, 

находяща се в местността “Беленски дол”, съставляваща имот № 158002 (сто 

петдесет и осем хиляди и две), парцел 2 (две) от масив 158 (сто петдесет и 

осем) по картата на възстановената собственост на земеделската земя в 

землището на село Баниска, ЕКАТТЕ 02587, община Две могили, област 

Русе, при граници и съседи: имот № 000134 – полски път на Община Две 

могили, област Русе, имот № 000131 – полски път на Община Две могили, 

област Русе, имот № 000081 – полски път на Община Две могили, област 

Русе, имот № 000120 – пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 

157001 – гора в земеделски земи на ОУ „ Христо Ботев” и имот № 158001 – 

нива наследници на Досьо Донев Досев. 

1.4. Нива с площ от 26.136 (двадесет и шест декара сто тридесет и шест 

квадратни метра), пета категория на земята при неполивни условия, 

находяща се в местността “Беленски дол”, съставляваща имот № 155001 (сто 

петдесет и пет хиляди и едно), парцел 1 (едно) от масив 155 (сто петдесет и 

пет) по картата на възстановената собственост на земеделската земя в 

землището на село Баниска, ЕКАТТЕ 02587, община Две могили, област 

Русе, при граници и съседи: имот № 000143 – полски път на Община Две 

могили, област Русе, имот № 000142 – полски път на Община Две могили, 

област Русе и имот № 000134 – полски път на Община Две могили, област 

Русе.  

1.5. Нива с площ от 25.638 (двадесет и пет декара шестстотин тридесет 

и осем квадратни метра), десета категория на земята при неполивни условия, 

находяща се в местността “Люляка дол”, съставляваща имот № 172017 (сто 

седемдесет и две хиляди и седемнадесет), парцел 17 (седемнадесет) от масив 

172 (сто седемдесет и две) по картата на възстановената собственост на 

земеделската земя в землището на село Баниска, ЕКАТТЕ 02587, община Две 

могили, област Русе, при граници и съседи: имот № 172016 – нива на Христо 

Петров Иванов, имот № 172016 – полски път на Община Две могили, област 

Русе, имот № 000204 – полски път на Община Две могили, област Русе, имот 

№ 000208 – полски път на Община Две могили, област Русе, имот № 000017 

– полски път на Община Две могили, област Русе и имот № 172015 – нива на 

Ирина Маринова Стефанова.  

1.6. Нива с площ от 13.422 (тринадесет декара четиристотин двадесет и 

два квадратни метра), пета категория на земята при неполивни условия, 

находяща се в местността “Кермидяла”, съставляваща имот № 159009 (сто 

петдесет и девет хиляди и девет), парцел 9 (девет) от масив 159 (сто петдесет 

и девет) по картата на възстановената собственост на земеделската земя в 

землището на село Баниска, ЕКАТТЕ 02587, община Две могили, област 
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Русе, при граници и съседи: имот № 159010 – нива на наследници на Янко 

Нейков Митев, имот № 000567 – полски път на Община Две могили, област 

Русе, имот № 159017 – нива на Тодорка Димитрова Стоянова и имот № 

000331 – полски път на Община Две могили, област Русе.  

1.7. Нива с площ от 5.411 (пет декара четиристотин и единадесет 

квадратни метра), десета категория на земята при неполивни условия, 

находяща се в местността “Бъзовски баир”, съставляваща имот № 154002 

(сто петдесет и четири хиляди и две), парцел 2 (две) от масив 154 (сто 

петдесет и четири) по картата на възстановената собственост на земеделската 

земя в землището на село Баниска, ЕКАТТЕ 02587, община Две могили, 

област Русе, при граници и съседи: имот № 154001 – гора в земеделски земи 

на Радка Енева Ненова и имот № 000016 – полски път на Община Две 

могили, област Русе.  

1.8. Нива с площ от 4.791 (четири декара седемстотин деветдесет и 

един квадратни метра), трета категория на земята при неполивни условия, 

находяща се в местността “Балабан дере”, съставляваща имот № 007033 

(седем хиляди и тридесет и три), парцел 33 (тридесет и три) от масив 7 

(седем) по картата на възстановената собственост на земеделската земя в 

землището на село Баниска, ЕКАТТЕ 02587, община Две могили, област 

Русе, при граници и съседи: имот № 007034 – нива на наследници на Рачо 

Колев Калчев, имот № 000010 – полски път на Община Две могили, област 

Русе, имот № 007032 – нива на Тодор Тодоров Гроздев, имот № 007050 – 

нива на Иван Колев Кръстев, нива № 007051 – нива на Христо Борисов 

Тодоров и имот № 007052 – нива на наследници на Миню Иванов Минев.  

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. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  

 „ За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Осемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 405/09.09.2009 г., 

относно: Назначаване на шофьор на училищен автобус. 

По нея докладва: 

1. Петър Петров – Член на Комисията по “Образование,  култура и 

културно-историческо наследство”: 

Докладната е основателна, но според нашата комисия следва да 

изменим свое Решение № 326, с което сме приели Структурата и числеността 

на общинска администрация. Това налага да се промени основанието и 

самото решение. Ние предлагаме основанието за решението да стане чл. 21, 

ал. 1, 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 
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дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация. Самото решение да добие следния вид: 

1. Изменя, считано от 15.09.2009 г. точка 1.12. „Други дейности по 

образование” от свое Решение № 326 по Протокол № 26/23.01.2009 г. като 

числото „4” се заменя с числото „5”, а числото „139” във „Всичко численост” 

става 140. 

2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението.  
 

Разисквания по осемнадесета точка нямаше. 

По осемнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основание чл. 21, ал. 1, 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 

№ 511 
 

1. Изменя, считано от 15.09.2009 г. точка 1.12. „Други дейности по 

образование” от свое Решение № 326 по Протокол № 26/23.01.2009 г. като 

числото „4” се заменя с числото „5”, а числото „139” във „Всичко численост” 

става 140. 

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 
 

Деветнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 406/09.09.2009 г., 

относно: Разрешение за маломерни паралелки в СОУ „Св.св. Кирил и 

Методий” град Две могили. 

По нея докладва: 

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

култура и културно-историческо наследство”: 

Комисията в присъствието на директора на училището разгледа 

настоящата докладна. Със съдържанието и е запознат предварително и 

Регионалният инспекторат по образованието в град Русе. По тази причина 

основанието и самото решение следва да добият малко по-друг вид. Освен 

това на 14.09.2009 г. директорът на училището с докладна записка с изх. № 

299 ни информира, че децата обучаващи се в десети клас ще бъдат не 15, а 

13. Така или иначе Общината трябва да осигури допълнителните средства за 

обезпечаване на учебния процес. Предлагам основанието за решението ни да 

стане чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
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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 във връзка с чл. 11, ал. 2 

и точка 4 от Раздел ІІ от Таблица за определяне броя на учениците и на 

децата в паралелките и в групите на училищата и детските градини от 

Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и 

групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на 

училищата, детските градини и обслужващите звена”. Решението следва да 

добие следния вид:  

1. Дава съгласие за функционирането на две паралелки с брой ученици 

под установения минимум в СОУ „Св. св. Кирил и Методий”, град Две 

могили, както следва:     
 

№ Паралелка Норма за пълняемост 

на паралелката 

Реален брой 

ученици 

1. Десети клас 18 ученици 13 ученици 

2. Единадесети клас 18 ученици 17 ученици 
 

2. Допълнителните средства за обезпечаване учебния процес на 6 

(шест) броя ученици да се осигурят от бюджета на Община Две могили.  

3. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението. 

Разисквания по деветнадесета точка нямаше. 

По деветнадесета точка от дневния ред, 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, 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. 11, ал. 2 и точка 4 от Раздел ІІ от Таблица за определяне 

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

и детските градини от Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне 

броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в 

паралелките и в групите на училищата, детските градини и 

обслужващите звена, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 512 
 

1. Дава съгласие за функционирането на две паралелки с брой ученици 

под установения минимум в СОУ „Св. св. Кирил и Методий”, град Две 

могили, както следва:     
 

№ Паралелка Норма за пълняемост 

на паралелката 

Реален брой 

ученици 

1. Десети клас 18 ученици 13 ученици 

2. Единадесети клас 18 ученици 17 ученици 
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2. Допълнителните средства в размер на 8 454 (осем хиляди 

четиристотин петдесет и четири) лева за обезпечаване учебния процес на 6 

(шест) броя ученици да се осигурят от бюджета на Община Две могили.  

3. 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 
 

Двадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Огнян Георгиев с вх. № 407/09.09.2009 г., 

относно: Информация за дейността на Сдружение с обществено-полезна 

дейност „ФК Две могили” за сезон 2008-2009 г. 

По нея докладва: 

1. Сезер Сабах – Секретар на Комисията по “Проблемите на децата, 

младежта, спорта и туризма”: 

Комисията разгледа докладната, като проведе разговор с кмета на 

Общината, относно направеното искане за допълнително финансиране. След 

полученото от него съгласие по този текст, предлагаме да подкрепим 

докладната, като променим, обаче и основанието и решението. Основанието, 

според нас е чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 24, чл. 27, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

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

от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация”. Самото 

решение трябва да добие следния вид: 

1. Приема Информация за дейността на Сдружение с обществено 

полезна дейност „ФК Две могили” за сезон 2008-2009 г.  

2. За нуждите на ФК „Две могили” (мъже, юноши „старша възраст”, 

юноши „младша възраст”, деца родени след 31.12.1993 г.), да се осигури 

финансиране в размер на 30 000 (тридесет хиляди) лева. Средствата да бъдат 

включени в актуализацията на бюджет 2009 г.  

3. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението. 

Приложение: Информация за дейността на Сдружение с обществено 

полезна дейност „ФК Две могили” за сезон 2008-2009 г.  

В разискванията по двадесета точка взеха участие: 

1. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 

Г-н Огнян Георгиев разговаря с мен по проблемите на спорта. Заяви 

ми, че отборите се нуждаят от допълнително финансиране. Разбирам 

проблема и считам, че бюджета на Общината може да поеме този 

допълнителен разход. Така, че аз приемам решението, което ви предлага г-н 

Сабах да приемете. 

След приключване на разискванията по двадесета точка от 

дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 24, 

чл. 27, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 
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местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 и т. 24 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, прие 

РЕШЕНИЕ 

№ 513 
 

1. Приема Информация за дейността на Сдружение с обществено 

полезна дейност „ФК Две могили” за сезон 2008-2009 г.  

2. За нуждите на ФК „Две могили” (мъже, юноши „старша възраст”, 

юноши „младша възраст”, деца родени след 31.12.1993 г.), да се осигури 

финансиране в размер на 30 000 (тридесет хиляди) лева. Средствата да бъдат 

включени в актуализацията на бюджет 2009 г.  

3. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението. 

Приложение: Информация за дейността на Сдружение с обществено 

полезна дейност „ФК Две могили” за сезон 2008-2009 г.  
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 408/09.09.2009 г., 

относно: Продажба на лек автомобил ВАЗ 2121 „Нива”, рег. № Р 45 96 РР, 

чрез таен търг. 

По нея докладва: 

1. Красимир Кунев – Секретар на Комисията по “Бюджет и финанси”: 

Автомобилът е в състояние, което го прави негоден за ползване. 

Каросирията е изгнила, скоростната кутия е повредена, двигателят се нуждае 

от основен ремонт. Ако някой я купи, то ще е да използва някоя здрава част 

от нея. Цената от 840 лева е приемлива. Предлагам да приемем предложеното 

ни решение.  

Разисквания по двадесет и първа точка нямаше. 

По двадесет и първа точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 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 във връзка с чл. 8, 

ал. 3 във връзка с чл. 34, ал. 4 и чл. 35, ал.1 от Закона за общинската 

собственост, чл. 100, т. 1 във връзка с чл. 101, ал. 1 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 
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№ 514 
 

1. Да бъде продададена движима вещ – лек автомобил “ВАЗ”, модел 

“НИВА 2121”, с рег. № Р 45 96 РР, рама № XTA212100KO724025, двигател 

№ 0796821, след провеждане на публичен търг с тайно наддаване. 

2. При пазарна оценка на лекия автомобил в размер на 840 (осемстотин 

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

публичния търг с тайно наддаване. 

3. Възлага на Кмета на Община Две могили да изпълни решението. 

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

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

продажба. 
 

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 

№ 515 
 

 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. 22 от дневния ред, а т. 22 

– да стане т. 23. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 
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 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 

Двадесет и втора точка: 

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 двадесет и втора точка нямаше. 

По двадесет и втора 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 

№ 516 
 

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 01.10.2009 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 
 

Двадесет и трета точка от дневния ред:  

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

Такива не бяха направени. 
 

Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет – Две могили: 

 Поради изчерпване дневния ред на четиридесетото, редовно заседание 

на Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

 

МИ/МИ 

 

Председател на Общинския съвет – Две могили:  
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_____________________ (Байчо Петров Георгиев) 

 


