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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 
 

№ 41 
 

Днес, 16 октомври 2009 година, в 14.00 часа, в Читалището на село 
Баниска, община Две могили, започна четиридесет и първото, редовно 

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

съвет.  

 Той съобщи, че на него присъстват 13 (тринадесет) общински 

съветника. 

 Отсъства: 1. Огнян Стефанов Георгиев – Уведомително писмо с вх. № 

471/14.10.2009 г. 

2. Йордан Георгиев Великов – Болничен лист № 

4173862/13.10.2009 г. 

   3. Ахмед Назиф Феим 

4. Сезер Юсеин Сабах 

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

решения. 

В работата на съвета взеха участие: Боян Симеонов – зам.-кмет на 

Община Две могили, Кметове на Кметства от Община Две могили, Иваничка 

Банчева – представител на Областния управител на област Русе, Венета 

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

директор на ЦДГ „Първи юни” село Баниска, Радослав Радев – председател 

на Земеделска кооперация село Баниска и жители от село Баниска и 

Общината. 

Байчо Георгиев обяви: 

Колеги, Кмета на Общината дойде вчера в Общинския съвет и оттегли 

три свои докладни, които са записани под точка 4, 13 и 15. По тази причина 

докладните, които са записани в дневния ред ще променят своя ред на 

разглеждане. Като предпоследна точка ви предлагам да разгледаме докладна 

записка под № 454 от 07.10.2009 г., тъй като тя е предвидена за разглеждане 

на настоящото заседание, но сме пропуснали да я впишем в дневния ред. 

Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на 

дневния ред? 

Пламен Лашев: Г-н Председател, в отсъствието на Йордан Великов и 

Огнян Георгиев, предлагам по точките, по които те трябваше да докладват, 

да докладвам аз.     
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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. № 423/25.09.2009 г., 

относно: Снемане от отчет на изпълнените решения на Общинския съвет от 

Общинската администрация за периода 12.11.2007 г. до 31.12.2008 г. 

включително. 

Докладва: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

2. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 446/07.10.2009 г., 

относно: Предоставяне под наем на вещи – частна общинска собсвеност на 

„Черни Лом 2008” ЕООД, град Две могили. 

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

финанси”.  

3. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 447/07.10.2009 г., 

относно: Приемане на структурата и числеността на персонала в „Център за 

настаняване от семеен тип”, град Две могили и „Защитено жилище”, село 

Могилино, считано от 01.10.2009 г. 

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 Байчо Георгиев с вх. № 449/07.10.2009 г., 

относно: Върнато за ново разглеждане Решение № 510 по Протокол № 

40/18.09.2009 г. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

5. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 451/07.10.2009 г., 

относно: Отмяна на Решение № 503 по Протокол № 40/18.09.2009 г. 

Докладва: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

6. Докладна записка от Никола Николов с вх. № 453/07.10.2009 г., 

относно: Определяне на кандидати за съдебни заседатели към Апелативен 

съд град Велико Търново. 

Докладва: Никола Николов – Секретар на Комисията по 

„Проблемите на гражданското общество, предотвратяването и разкриването 

на конфликти на интереси и вероизповеданията”. 
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7. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 455/08.10.2009 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на деца с дължими 

такси за минало време в ЦДГ „Първи юни” село Баниска. 

Докладва: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

   Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

8. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 459/08.10.2009 г., 

относно: Изменение на  Приложение 5.1. от Решение № 367 по Протокол № 

31/06.03.2009г. относно педагогическите кадри от общината, които имат 

право на заплащане на част от транспортните разходи за 2009г. 

Докладва: Светлозар Донев – Председател на Комисията по 

“Образование,  култура и културно-историческо наследство”.  

9. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 460/08.10.2009 г., 

относно: Предоставяне под наем на част от имот – публична общинска 

собственост. 

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

финанси”.  

10. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 461/08.10.2009 

г., относно: Информация за извършени проверки по Закона за защита на 

потребителите. 

Докладва: Йордан Великов – Председател на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”. 

11. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 462/08.10.2009 

г., относно: Изменение на Решение № 466 по Протокол № 36 от 17.07.2009 

г.. 

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

финанси”.  

12. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 464/08.10.2009 

г., относно: Изменение на Решение № 469 по Протокол № 36 от 17.07.2009 

г.. 

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

финанси”.  

13. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 466/08.10.2009 

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

представляващ ПИ № 143004 „Селскостопанско летище” по КВС на 

землището на град Две могили чрез публично-оповестен конкурс. 

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

финанси”.  

14. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 467/08.10.2009 

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

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

финанси”.  



 

 4 

15. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 468/08.10.2009 

г., относно: Актуализация на плана за капиталови разходи и промени по 

бюджета на Община Две могили за 2009 г. 

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

финанси”.  

16. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 454/07.10.2009 

г., относно: Участие на Община Две могили в проект „Нека по-добре да 

защитим и да се грижим за здравето на нашите деца, живеещи по поречието 

на река Дунав”. 

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

финанси”.  

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

Гласували 13 (тринадесет) съветника.  

 „ За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
   

Първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 423/25.09.2009 г., 

относно: Снемане от отчет на изпълнените решения на Общинския съвет от 

Общинската администрация за периода 12.11.2007 г. до 31.12.2008 г. 

включително. 

По нея докладва: 

1. Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 

Комисията по нормативната уредба, на свое заседание, разгледа 

докладната записка, относно снемане от отчет на изпълнени решения на 

Общинския съвет от неговото конституиране през 2007 г. до края на 2008 г. 

 Нашето становище е, че три от предложените решения за снемане 

следва да останат да се водят на отчет и да се контролира и занапред, как те 

се изпълняват.  

Имам предвид: 

На първо място, Решение № 113: С него сме дали съгласието да се 

бракува имущество на ЦДГ село Бъзовец. Такова имущество е бракувано, но 

то се разминава със самото ни решение. Тук е заместник-кмета на Общината 

и може да провери, по каква причина е допуснато разминава между 

решението и действително бракуваните вещи. И съответно – да се 

предпршиемат действия за разрешаване на въпроса. 

На второ място, Рещения №  190 и № 191: С тях сме продали два имота, 

след проведен публично-оповестен конкурс. Фирмите спечелили конкурса са 

се ангажирали в рамките на 36 месеца да изградят предприятия и да разкрият 

определен брой работни места. Тъй като срокът от 36 месеца все още не е 

изтекъл, предлагам, тези две решения също да продължат да се водят на 

отчет.  

За другите предложени решения – 12 на брой  - да се снемат от отчет. 
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В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

Запознат съм със становището на Комисията и съм съгласен трите 

решения: №№ 113, 190 и 191 да продължат да се водят на отчет. 

След приключване на разискванията по първа точка от дневния 

ред, Общинския съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 във 

връзка с чл. 44, ал. 1, т. 18 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 и Докладна записка с вх. № 423 от 

25.09.2009 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 517 
 

1. Снема от отчет следните изпълнени решения на Общинския съвет от 

Общинската администрация за периода от 12.11.2007 г. до 31.12.2008 г. 

включително – № № 96, 97, 130, 133, 153, 185, 186, 187, 188, 189, 192, 193 – 

12 броя. 

2. Остават да се водят на отчет следните решения:  

2.1. Решения от 2007 г.: № № 5, 7, 9, 10, 18, 34, 36, 37, 38, 41 – 10 броя. 

2.2. Решения от 2008 г.: № № 60, 61, 62, 63, 64, 68, 69, 70, 78, 79, 95, 

100, 103, 104, 106, 112, 113, 114, 125, 128, 139, 154, 160, 169, 184, 190, 191, 

196, 199, 207, 212, 215, 216, 222, 223, 226, 230, 231, 242, 243, 244, 260, 261, 

263, 278, 279, 280, 306 – 48 броя. 

3. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за представяне в Общинския съвет доказателства, относно 

неснетите от отчет решения. 
 

 Гласували 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 446/07.10.2009 г., 

относно: Предоставяне под наем на вещи – частна общинска собсвеност на 

„Черни Лом 2008” ЕООД, град Две могили. 

По нея докладва: 

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

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа настоящата докладна и 

приложените към нея материали. Тя счита, че съгласно чл. 34, ал. 1 от 

Наредба № 7, Кметът на Общината може да предостави или прехвърли 

безвъзмездно въпросните два автомобила.  

 Но с оглед кореспонденцията, която е водена между Общината и 

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и 

даденото от предприятието съгласие да бъдат дадени на търговското ни 
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дружество двата ни автомобила под наем в размер на 524 лева за срок от 36 

месеца, Комисията подкрепя докладната и предлага да приемем 

предложеното ни решение в нея. 

 Разисквания по втора точка нямаше. 

По втора точка от дневния ред, Общинския 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. 19 

от Закона за общинската собственост, писмо с вх. № 3046 от 15.09.2009 г. 

от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната 

среда град София към Министерство на околната среда и водите и 

Докладна записка с вх. № 446 от 07.10.2009 г.,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 518 
 

1. Да бъдат отдадени под наем на общинско еднолично дружество с 

ограничена отговорност „Черни Лом 2008” град Две могили с ЕИК 

200223749 срещу месечна наемна цена в размер на 524.00 (петстотин 

двадесет и четири) лева за срок от 36 (тридесет и шест) месеца следните 

движими вещи – частна общинска собственост:  

1.1. Специализиран сметосъбиращ автомобил MAN TGA 26.140 – с 

общ полезен обем 20 куб. м., двигател № 5350706172B2E1, рама №: 

WMAH20ZZX4W054863, с държавен регистрационен номер: Р 1559 АК. 

1.2. Специализиран сметосъбиращ автомобил IVECO DAILY E4 – с 

общ полезен обем 7 куб. м., двигател № 0532742, рама № 

ZCFC65A2005675363, с държавен регистрационен номер: Р 1560 АК.  

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението, като издаде заповед и сключи договор с 

наемателя. 
 

 Гласували 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Трета точка от дневния ред:  

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 447/07.10.2009 г., 

относно: Приемане на структурата и числеността на персонала в „Център за 

настаняване от семеен тип”, град Две могили и „Защитено жилище”, село 

Могилино, считано от 01.10.2009 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”: 
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Със свое Решение № 497 от 18.09.2009 г. решихме да бъдат разкрити 

две социални услуги: „Център за настаняване от семеен тип” и „Защитено 

жилище за възрастни с увреждания”, със съответния капацитет места. 

Числеността и структурата с това решение не бяха уточнени. По тази 

причина с тази докладна записка ни се предлага да приемем структурата и 

числеността на тези две учреждения. Те са съобразени с Приложение № 20 и 

№ 25 от Методиката за определяне числеността на персонала в 

специализираните институции и социалните услуги в общността отвърдена 

от Министъра на труда и социалната политика. 

 По тази причина Комисията по „Нормативна уредба” подкрепя 

предложеното ни решение. Считаме, обаче, че основание за вземането му е 

чл. 21, ал. 1, т. 23, 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 Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската организация, а не посочените в докладната, тъй като последните 

се отнасят за структурата и числеността на общинската администрация, към 

които не се отнасят „Центърът за настаняване от семеен тип” и „Защитеното 

жилище за възрастни с увреждания”. 

Разисквания по трета точка нямаше. 

По трета точка от дневния ред, Общинския съвет, на основание чл. 

21, ал. 1, т. 23, 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 Общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската организация, във връзка с 

приложение № 20 и №  25 от Методиката за определяне на числеността 

на персонала в специализираните институции и социалните услуги в 

общността, утвърдена  със Заповед № РД 01/280 от 24.03.2008 г. на 

Министъра на труда и социалната политика и Докладна записка с вх. № 

447 от 07.10.2009 г.,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 519 
 

 1. Приема от 01.10.2009 г. структурата и численоста на персонала както 

следва: 
 

№ Център за настаняване от семеен тип Защитено жилище 

1. Управител 0.5 Управител  0.5 

2. Социален работник 0.5 Социален работник 0.5 

3. Психолог 0.5 Трудотерапевт 0.5 

4. Трудотерапевт  0.5 Медицинска сестра  1 

5. Рехабилитатор/кинезитерапевт 1 Санитар/хигиенист 2 

6. Медицинска сестра   3 Счетоводител-касиер 0.5 

7. Санитар/хигиенист 3 Шофьор,огняр, поддръжка 1 

8. Счетоводител-касиер 0.5   

9. Шофьор,огняр, поддръжка  1   

 ВСИЧКО: 10.5 ВСИЧКО: 6 
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2. Упълномощава Кмета на Общината да организира изпълнението на 

решението. 
 

 Гласували 13 (тринадесет) съветника.  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 449/07.10.2009 г., 

относно: Върнато за ново разглеждане Решение № 510 по Протокол № 

40/18.09.2009 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”: 

Областният управител върна за ново разглеждане наше Решение № 

510, касаещо отдаването под наем на земеделските земи собственост на ОУ 

„Христо Ботев” село Баниска. Идеята на решението бе общинската 

администрация да организира и проведе търга на тези земеделски земи, като 

полученият наем от тях да бъде предоставен за нуждите на самото училище. 

Това ни действие бе обосновано от обстоятелството, че договорът за 

отдаването на земеделските земи изтичаше в края на месец септември, а 

нямаше индикации от страна на Директора на училището да поеме 

отговорността да подготви и проведе тръжната процедура. 

 Сега, след като Директорът на ОУ „Христо Ботев” село Баниска със 

свое писмо от 06.10.2009 г. до Областния управител е изразил категоричното 

си становище, че има готовност да организира и проведе тръжната 

процедура, нашата Комисия по „Нормативната уредба” предлага да 

подкрепим първото от двете ни предложени решения, а именно: Да отменим 

своето решение. 

 Кметът от своя страна следва да се ангажира с контрола върху 

процедурата, която ще подготви и извърши Директора на училището и ни 

запознае с резултатите в някои от следващите заседания на Общинския съвет. 

 Но за следващото редовно заседание на Общенския съвет, което е 

предвидено за 20.11.2009 г., Комисията ни иска да ни бъде предоставена 

справка, от която да е видно какви средства са постъпвали в Община Две 

могили, като наем от процесните земеделски земи в периода 2005 – 2009 г.; 

ако има данни – за какво са използвани. Към тази справка да бъдат 

приложени и копия от договори, с които земеделските земи са били отдадени 

под наем. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие: 

1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Предлагам да дадем думата на Директора на ОУ „Христо Ботев” село 

Баниска да изрази своето становище по въпроса. 
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2. Венета Димитрова – Директор на ОУ „Христо Ботев” село 

Баниска: 

Заявявам категорично, че ОУ „Христо Ботев” село Баниска има 

желание да упражни правото си върху собствените си земеделски земи, които 

се намират на територията на село Баниска. Имаме готовност да подготвим 

тръжната документация по отдаването на земеделските земи под наем. 

След приключване на разискванията по четвърта точка от 

дневния ред, Общинския съвет, на основание чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 3 

във връзка с чл. 45, ал. 4, изречение 1 и изречение 2, предложение 1, ал. 

7, ал. 9, предложение 1 или 2, ал. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 

101, ал. 1, изречение 1, предложение 1, ал. 4, ал. 6, предложение 1 или 2 и 

ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 5 и чл. 32, ал. 1 и ал. 2, изречение 1, от Закона 

за администрацията, Заповед № 9500 – 487/02.10.2009 г. на Областен 

управител на Област Русе и Докладна записка с вх. № 449 от 07.10.2009 

г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 520 
 

1. Отменя свое Решение № 510 по Протокол № 40/18.09.2009 г. 

 2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме действия за 

изпълнение на решението. 
 

Гласували 13 (тринадесет) съветника.  

 „ За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 451/07.10.2009 г., 

относно: Отмяна на Решение № 503 по Протокол № 40/18.09.2009 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”: 

Основанието да приемем това решение № 503, в много отношения 

съвпада с причините, които преди малко колегата Карамехмедов изложи по 

предната точка от дневния ред. Разликата е, че решението не ни е върнато от 

Областния управител, а е поискана допълнителна информация по него. След 

като Директорът на СОУ „Св. св. Кирил и Методий” град Две могили е издал 

заповед № 32, с която опезпечава ученическото столово хранене на 

пътуващите ученици от средищното училище, нашето решение се 

обезсмисля. По тази причина ви предлагам то да бъде отменено. 

Разисквания по пета точка нямаше. 
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По пета точка от дневния ред, Общинския съвет, на основание чл. 

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

администрация, чл. 4, ал. 1 Правилника за организацията и дейността на 

общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, във връзка със Заповед № 32 от 07.10.2009 

г. на Директора на СОУ ”Св. св. Кирил и Методий”, град Две могили и 

Докладна записка с вх. № 451 от 07.10.2009 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 521 
 

1. Отменя Решение № 503 по Протокол № 40/18.09.2009 г. 

 2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме действия за 

изпълнение на решението. 
 

Гласували 13 (тринадесет) съветника.  

 „ За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Никола Николов с вх. № 453/07.10.2009 г., 

относно: Определяне на кандидати за съдебни заседатели към Апелативен 

съд град Велико Търново. 

По нея докладва: 

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

гражданското общество, предотвратяването и разкриването на конфликти на 

интереси и вероизповеданията”: 

Нашата комисия по „Проблемите на гражданското общество, 

предотвратяването и разкриването на конфликти на интереси и 

вероизповеданията” проведе две заседания по въпроса за избор на съдебни 

заседатели. На първото заседание изготвихме съобщение, което се 

разпространи в Общината. Изготвихме образци заявление и декларации.  

На второто заседание разгледахме подадените документи с оглед дали 

те съдържат цялата изискана от нас информация. Оказа се, че документите са 

изрядно подадени и Комисията допусна до избора следните десет кандидата: 

1. Недялко Борисов Недялков 

2. Кера Кръстева Великова 

3. Мариана Ангелова Илиева 

4. Пенка Димитрова Леонова 

5. Галя Иванова Павлова 

6. Венетка Славова Калицова 

7. Станислав Симеонов Маринов 

8. Димитринка Веселинова Кунева 

9. Цветелина Василева Йорданова 

10. Боряна Миткова Фучеджиева 
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Сега ще Ви раздадем по една бюлетина с плик. На нея са изписани 

имената на кандидатите. Срещу името им има графа, в която трябва да 

отбележите вашият избор. Можете да гласувате за трима, като третият ще 

бъде наше допълнително предложение към изисканите от нас две лица. След 

като гласувате бюлетината я поставяте в празния плик и предавате на нас – 

комисията. Ние ще ги проверим и преброим. Първите трима, които получат 

най-много гласове ще бъдат предложени за съдебни заседатели. Ако имаме 

кандидати с равен резултат – отиват на балотаж. Моля отметките ви в 

бюлетините да не излизат извън рамката. След като гласувате ще се подпише 

в предварително подготвения за целта списък.  Гласуването е действително, 

ако в плика има само една бюлетина по образец; на нея има маркирани само 

три правоъгълника и няма никакви други задрасквания по нея. 

Поканвам по азбучен ред общинските съветници да гласуват. В него, 

обаче няма да участва Красимир Кунев, тъй като същият е подал декларация 

по чл. 12, т. 2 от Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на 

интереси. 

Общинските съветници се възползват от правото си да гласуват, след 

което се подписват в предварително подготвения списък. 

 Комисията, след като се убеди, че е поканила  всички съветници да 

гласуват пристъпи към последователно отваряне на пликовете и подреждане 

според начина на гласуване, при което Никола Николов обяви: 

  Броят на действителните бюлетини е 12. От тях общинските съветници 

са гласували, за кандидатите, както следва: 

№ Име, презиме, фамилия на кандидата за съдебен 

заседател 

Получил ..... 

броя гласове 

1. Недялко Борисов Недялков 2 

2. Кера Кръстева Великова 6 

3. Мариана Ангелова Илиева 1 

4. Пенка Димитрова Леонова 0 

5. Галя Иванова Павлова 1 

6. Венетка Славова Калицова 4 

7. Станислав Симеонов Маринов 1 

8. Димитринка Веселинова Кунева 12 

9. Цветелина Василева Йорданова 0 

10. Боряна Миткова Фучеджиева 8 
 

След приключване на гласуването и проверка на гласовете, дадени за 

избор на съдебни заседатели към Апелативен съд град Велико Търново, 

обявявам за избрани: 

1. Димитринка Веселинова Кунева 

2. Боряна Миткова Фучеджиева 

3. Кера Кръстева Великова 

В разискванията по шеста точка взеха участие: 

1. Байчо Георгиев – Председател на общински съвет. 

Колеги, предлагам към предложения проект за решение да включим 

нова точка, която да бъде точка 1. Нейното съдържание да бъде: „Дава 
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съгласие Комисията по „Проблемите на гражданското общество, 

предотвратяването и разкриването конфликти на интереси и 

вероизповеданията” да изготви и предложи кандидати за избирането им за 

съдебни заседатели”. Точките 1, 2 и 3 от докладната да станат съответно 2, 3 

и 4. 

След приключване на разискванията по шеста точка от дневния 

ред, Общинския съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от 

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

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

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, във връзка с чл. 68 от Закона за съдебната власт, чл. 5, 

от Наредба № 2 от 08.01.2008 г. за съдебните заседатели, писмо с изх. № 

823/26.09.2009 г. на Председател на Апелативен съд град Велико Търново 

и Докладна записка с вх. № 453 от 07.10.2009 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 522 
 

1. Дава съгласие Комисията по „Проблемите на гражданското 

общество, предотвратяването и разкриването конфликти на интереси и 

вероизповеданията” да изготви и предложи кандидати за избирането им за 

съдебни заседатели. 

2. Предлага на Общото събрание на съдиите от Апелативен съд град 

Велико Търново да обсъдят кандидатурите за съдебни заседатели за Окръжен 

съд град Русе от района на Общински съвет Две могили, посочени в 

Приложение № 1 към Решението. 

3. В седемдневен срок от 16.10.2009 г., настоящото Решение да се 

изпрати на Кмета на Община Две могили и Областния управител на Област 

Русе. 

4. В срок до 10.11.2009 г. Председателя на Общинския съвет да изпрати 

препис от настоящото решение до Апелативен съд град Велико Търново 

заедно с изискуемите документи по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 от 08.01.2008 

г. за съдебните заседатели, обн. ДВ бр. 6 от 18.01.2008 г.  
 

Гласували 12 (дванадесет) съветника  

 „За”   - 12 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 „Негласувал” - 1 (Красимир Кунев) 
 

Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 455/08.10.2009 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на деца с дължими 

такси за минало време в ЦДГ „Първи юни” село Баниска. 

По нея докладва: 

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

социална политика”: 
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Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа 

докладната, относно отпускане на еднократна финансова помощ на деца с 

дължими такси за минало време в ЦДГ „Първи юни” село Баниска и намира 

същата за основателна, поради което предлага да бъде уважена. 

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

 Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа същата докладна и 

предлага на Директора на ЦДГ село Баниска да бъде отпусната сумата в 

размер на 167.02 лева, с която да бъдат заплатени дължимите такси за минало 

време на посочените пет деца в докладната записка, като ни представи 

оправдателни документи.  

В разискванията по седма точка взеха участие: 

1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Подкрепям предложението на комисиите, но нека занапред  

директорката не позволява задълженията да стават системни. 

2. Венета Илиева – Директор на ЦДГ „Първи юни” село Баниска: 

Единствените задължения към градината са тези и те са за минали 

години. За 2008 г. нямаме неплатени такси. 

След приключване на разискванията по седма точка от дневния 

ред, Общинския 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  Решение 

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

по Протокол № 26/23.01.2009 година, Докладна записка с вх. № 439 от 

06.10.2009 г. на Директора на ЦДГ „Първи юни”, село Баниска и 

Докладна записка с вх. № 455 от 08.10.2009 г.,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 523 
 

1. Отпуска на Венета Георгиева Илиева – Директор на ЦДГ „Първи 

юни” село Баниска еднократна финансова помощ в размер на 167.02. (сто 

шестдесет и седем лева и две стотинки), необходима за заплащане 

дължимите такси за детската градина за минало време на децата, както 

следва: 

1.1. Валентин Русков Асенов с ЕГН 0442055304, живеещ в село 

Баниска, ул. „Вихрен” № 35 – сумата от 36.50 лева, представляваща 

неплатена такса за посещаване на детската градина за месеците октомври, 

ноември и декември 2007 година. 
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1.2. Моника Севдалинова Рашкова с ЕГН 0246185314, живееща в село 

Баниска, ул. „Вихрен” № 22 – сумата от 7.92 лева, представляваща неплатена 

такса за посещаване на детската градина за месец септември 2007 година. 

1.3. Асен Теменужков Асенов с ЕГН 0248025280, живеещ в село 

Баниска, ул. „Стара планина” № 53 – сумата от 27.73 лева, представляваща 

неплатена такса за посещаване на детската градина за месеците ноември и 

декември 2006 година и януари 2007 година. 

1.4. Иларион Валентинов Асенов с ЕГН 0142251409, живеещ в село 

Баниска, ул. „Мусала” № 33 – сумата от 18.42 лева, представляваща 

неплатена такса за посещаване на детската градина за месеците септември, 

октомври, ноември 2006 година. 

1.5. Светослав Славчев Асенов с ЕГН 0341315281, живеещ в село 

Бъзовец, ул. „Черно море” № 6 – сумата от 76.45 лева, представляваща 

неплатена такса за посещаване на детската градина за месеците март, април, 

май и юни 2008 година. 

 2. Задължава я да представи в Общинския съвет оправдателни 

документи, от които да е видно, че дължимите такси за минало време на 

децата, посочени в точка 1 са заплатени. В случай, че не представи такива, 

следва да ги възстанови. 

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

решение на Общинския съвет”. 
 

Гласували 13 (тринадесет) съветника.  

 „ За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 459/08.10.2009 г., 

относно: Изменение на  Приложение 5.1. от Решение № 367 по Протокол № 

31/06.03.2009г. относно педагогическите кадри от общината, които имат 

право на заплащане на част от транспортните разходи за 2009г. 

По нея докладва: 

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

култура и културно-историческо наследство”: 

Докладната касае педагогическите специалисти в Общината, които 

имат право да им бъдат заплатени част от транспортните разходи, съгласно 

Постановление на Министерския съвет № 27 от 09.02.2009 г. за изпълнението 

на Държавния бюджет на Република България за 2009 г. 

Тъй като учебната година започва на 15.09.2009 г. е нормално да има 

промени в учителския състав. Така например Директорът на училището в 

Две могили г-жа Елка Цанева със своя докладна записка от 02.10.2009 г. е 

предложила да бъде променен списъкът на лицата, които имат право на 

транспортни разноски. В нея е посочила, че от 14.09.2009 г. на длъжност 

учител по български език и литература е назначена г-жа Николинка 

Върбанова Маринова, и съответно иска тя да бъде включена в този списък.  
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След поискана и представена от Бюрото по труда град Бяла справка за 

регистрираните педагогически кадри на територията на Община Две могили 

е видно, че има трима безработни учителя по български език и литература. 

Поради каква причина, те не са предпочетени не ни е известно.  

По тази причина, Кмета на Общината предлага списъкът в този вид, 

който ни е раздаден с докладната. Ако ще се предлагат учители извън нашата 

Община при условие, че има регистрирани безработни със същата 

специалност следва да се обясни защо. Тъй като до настоящия момент това 

не е направено предлагам да подкрепим предложеното ни решение. 

Постановлението, което регламентира тези транспортни разходи е № 

27, а не № 24, както е записано в докладната. В точка 6 в списъка е допусната 

техническа грешка. Маршрутът за пътуване на учителката Мария Иванова е 

Бъзовец – Две могили и обратно, а не Бъзовец – Батишница и обратно. 

 Разисквания по осма точка нямаше. 

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

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

местната администрация,  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. 30, 

ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 1 и чл. 83, ал. 3 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. 26 

от 7 април 2009 г. и Докладна записка с вх. № 459 от 08.10.2009 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 524 
 

1. Изменя Приложение 5.1 от Решение № 367 по Протокол 31 

/06.03.2009г. относно педагогическите кадри от общината, които имат право 

на заплащане на част от транспортните разходи за 2009 г. (Приложение 1) 

 2.Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 

необходимите мерки за изпълнение решението на Общинския съвет. 
 

Гласували 13 (тринадесет) съветника.  

 „ За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 460/08.10.2009 г., 

относно: Предоставяне под наем на част от имот – публична общинска 

собственост. 

По нея докладва: 

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

Тази докладна се отнася за деца, които искат да се занимават с йога. 

Сдружението „Движение за хармонично развитие – България” желае да 

наеме помещение в Две могили и да се занимава с децата. Представено е и 
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становище на Директора на ЦДГ в Две могили, с което дава съгласие 

Сдружението да ползва физкултурният им салон два пъти седмично.  

Решението, което ни се предлага е съобразено с действащата 

нормативна уредба, поради което предлагам на Общинските съветници да го 

подкрепим. 

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, 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. 14, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, 

чл. 19, ал. 1 и ал. 2, чл. 29, ал. 1, т. 6  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 на Община Две могил, Молба с вх. № 3290 от 

06.10.2009 г. от Николай Великов Николаев, представляващ Сдружение 

”Движение за харманично развитие – България”, Становище с вх. № 

3302 от 07.10.2009 г. на ВрИД Директор на ЦДГ „Св. св. Кирил и 

Методий” град Две могили и Докладна записка с вх. № 460 от 08.10.2009 

г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 525 
 

1. Да бъде отдаден под наем за срок до 30.06.2010 г. след провеждане 

на публичен търг с явно наддаване част от имот – публична общинска 

собственост, а именно физкултурен салон с площ от 34 (тридесет и четири) 

квадратни метра, находящ се в масивна двуетажна сграда с площ от 868 

(осемстотин шестдесет и осем) квадратни метра, построена върху общинско 

дворно място с площ от 4 000 (четири хиляди) квадратни метра, находящо се 

в град Две могили, област Русе, на улица “Пловдив” № 8, представляващо 

урегулиран поземлен имот № VІІ – 777 (римско седем, арабско седемстотин 

седемдесет и седем), в квартал 78 (седемдесет и осем) по  устройствен план 

на град Две могили, област Русе, при граници: от две страни улици, имот № 

VІ – 776 (римско шест, арабско седемстотин седемдесет и шест), имот № ХІ – 

784 (римско единадесет, арабско седемстотин осемдесет и четири), имот № Х 

– 777 (римско десет, арабско седемстотин седемдесет и седем), имот № ІХ – 

782 (римско девет, арабско седемстотин осемдесет и две), имот № VІІІ – 781 

(римско осем, арабско седемстотин осемдесет и едно) и имот № ІV – 778 

(римско четири, арабско седемстотин седемдесет и осем) при първоначална 

месечна наемна цена от 1 (един) лев на квадратен метър или 34.00 (тридесет 

и четири) лева. 

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението, като организира и проведе публичен търг 



 

 17 

с явно наддаване и сключи договор за наем въз основа на резултатите от 

търга. 
 

Гласували 13 (тринадесет) съветника.  

 „ За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 461/08.10.2009 г., 

относно: Информация за извършени проверки по Закона за защита на 

потребителите. 

По нея докладва: 

1. Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”:  

Тази информация ни се предоставя съгласно наше Решение № 249 от 

2008 г. Нашата Комисия се запозна с нея. Няма въпроси. Предлагам и на 

Общинските съветници да я приемем. 

Разисквания по десета точка нямаше. 

По десета 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,  чл. 3, ал. 2, т. 24  от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка 

с вх. № 461 от 08.10.2009 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 526 
 

1. Приема Информация за извършени проверки по Закона за защита на 

потребителите. 

Приложение: Информация за извършени проверки по Закона за 

защита на потребителите. 
 

Гласували 13 (тринадесет) съветника.  

 „ За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 462/08.10.2009 г., 

относно: Изменение на Решение № 466 по Протокол № 36 от 17.07.2009 г.. 

По нея докладва: 

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

С Решение № 466 искахме да бъде продаден чрез конкурс обор в село 

Чилнов. Надявахме се, че животновъдите от селото ще проявят интерес и ще 

участват в него. За съжаление и на първия и на повторно проведения конкурс 
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кандидати не са се явили, поради тази причина Кмета на Общината предлага 

началната цена за този имот да стане 31 955 лева, вместо досегашните 35 550 

лева.  

Предложението е съобразено с нормативната уредба. Към докладната 

са приложени необходимите доказателства. По тази причина Комисията по 

„Бюджет и финанси” предлага да подкрепим предложението за изменение на 

Решение № 466. 

Разисквания по единадесета точка нямаше. 

По единадесета 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. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 136 от 

Наредба № 7 за реда за придобиване на право на собственост и на 

ограничени вещни права, за предоставяне на управление под наем и 

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две 

могили, Област Русе, Заповеди № 534 от 17.08.2009 г., № 637 от 07.09.2009 

г. и № 789 от 08.10.2009 г. на Кмета на Община Две могили, Протокол на 

комисия от 08.10.2009 г. и Докладна записка с вх. № 462 от 08.10.2009 г., 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 527 
 

1. Изменя числото „35 550.00”, което става „31 995.00” в т. 2 от 

Решение № 466 по Протокол № 36 от 17.07.2009г. 

2. Упълномощава Кмета на Общината да изпълни решението на 

Общинския съвет. 
 

Гласували 13 (тринадесет) съветника.  

 „ За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 464/08.10.2009 г., 

относно: Изменение на Решение № 469 по Протокол № 36 от 17.07.2009 г.. 

По нея докладва: 

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

 Случаят е идентичен с този, по който говори преди малко г-н Петър 

Петров. Решение № 469 касае друг обор в село Чилнов, за който не са се 

явили кандидати за закупуването му, поради което се предлага това намаляне 

на началната цена. Решението е законосъобразно и ви предлагам да го 

подкрепим. 

В разискванията по дванадесета точка взеха участие: 

1. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 
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Изветно ми е, че в тези обори се обитават от животновъди от селото без 

да плащат какъвто и да било наем. В този смисъл бих искал зам.-кмета на 

Общината да даде отговор. 

2. Боян Симеонов – зам.-кмет на Общината: 

В действителност в някои от оборите има самонастанени жиротновъди. 

Целта е тези обори да бъдат дадени на живитновъди. По-надолу от данъчната 

оценка не можем да смъкнем. 

По дванадесета 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. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 136 от 

Наредба № 7 за реда за придобиване на право на собственост и на 

ограничени вещни права, за предоставяне на управление под наем и 

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две 

могили, Област Русе, Заповеди № 535 от 17.08.2009 г. и  № 638 от 

07.09.2009 г. на Кмета на Община Две могили, Протокол на комисия от 

08.10.2009 г. и Докладна записка с вх. № 464 от 08.10.2009 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 528 
 

1. Изменя числото „7 500.00”, което става „6 750.00” в т. 2 от Решение 

№ 469 по Протокол № 36 от 17.07.2009г. 

2. Упълномощава Кмета на Общината да изпълни решението на 

Общинския съвет. 
 

Гласували 13 (тринадесет) съветника.  

 „ За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 466/08.10.2009 г., 

относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 

представляващ ПИ № 143004 „Селскостопанско летище” по КВС на 

землището на град Две могили чрез публично-оповестен конкурс. 

По нея докладва: 

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

Предлага ни се да разгледаме докладна, с която да бъде продадено 

селскостопанското летище в град Две могили, чрез конкурс. Към докладната 

са приложени необходимите документи. Началната цена за започване на 

конкурса е 52 430 лева, т.е. колкото е експертната оценка, направена ни от 

експертите Маринов и Георгиева. Тъй като решението ни не е обвързано с 

тази оценка аз предлагам началната цена на конкурса да бъде 60 000 лева. 

Предлагам на съветниците да прогласуваме тези две предложения за начална 
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цена на конкурса. В останалата си част решението съответства на тези, които 

сме ги вземали по-рано и както аз, така и Комисията по „Бюджет и финанси” 

няма възражения. 

Разисквания по тринадесета точка нямаше. 

По тринадесета 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. 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 и Докладна записка с вх. № 466 от 08.10.2009 г.,  

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 529 
 

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

имот – частна общинска собственост по Акт № 1111/76 актуализация от 

15.11.2008 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: Селскостопанско 

летище с площ от 65.536 (шестдесет и пет декара петстотин тредесет и шест 

квадратни метра), находящ се в местността “Тащарана”, съставляващ имот № 

143004 (сто четирдесет и три хиляди и четири) по картата на възстановената 

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

20184, област Русе, при граници и съседи: имот № 024074 – нива на Иван 

Димитров Радков, имот № 024072 – нива на Петко Димитров Радков, имот 

024070 – нива на Стефанка Димитрова Радкова, имот № 024065 – нива на 

Асен Александров Лефтеров, имот № 024051 – нива на Иван Стоянов Славов, 

имот № 024059 – нива на Страхил Райков Коев, имот № 024064 – нива на 

наследници на Йовчо Коев Чобанов, имот № 024080 – нива на Мустафа 

Ахмедов Юмеров, имот № 024083 – нива на наследници на Мюмюн Ахмедов 

Салиев, имот № 024084 – нива на наследници на Хасан Реджебов Хасанов, 

имот № 024085 – нива на Генчо Антонов Георгиев, имот № 024086 – нива на 

Фатме Зея Арифова, имот № 024087 – нива на Петър Иванов Петров, имот № 

143007 – друг селскостопански терен на Петър Стойков Петров, имот № 

143006 – друг селскостопански терен на Община Две могили, имот № 143005 

– ведомствен път на Община Две могили, имот № 000108 – полски път на 

Община Две могили и имот № 024081 – нива на Татяна Славова Димитрова. 

2. При данъчна оценка на този имот в размер на 12 042.20 (дванадесет 

хиляди и четирдесет и два лева и двадесет стотинки), одобрява пазарната му 

оценка в размер на 60 000.00 (шестдесет хиляди лева и нула стотинки), която 

да бъде начална цена при провеждане на публично-оповестения конкурс при 

следните критерии: 
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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 до 5 работни места – 2 точки; до 10 работни места – 4 точки; до 

15 работни места – 6 точки; до 20 работни места – 8 точки и над 20 

работни места – 10 точки.  

2.3. Извършване на инвестиции 

Точките по критерия се формират както следва: 

 За инвестиции, съгласно бизнес плана до30 000 лв. – 2 т. 

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

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

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

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

2.4. Бизнес план за развитие на обекта, който следва да съдържа 

предложения и доказателства за следните обстоятелства: 

2.4.1. Да не се променя предназначението на обекта 

2.4.2. Кандидата да притежава лиценз за летищен оператор 

2.4.3. Да се представи прединвестиционно проучване за обекта 

2.4.4. Инвестиционна програма и данни за финансовата и 

технологична обезпеченост за нейната реализация, т.е. достъп до финансови 

средтва и кредитни линии като доказателство за изпълнение на 

инвестиционните намерения 

2.4.5. Технически средтства за изпълнение на инвестиционните 

намерени 

2.4.6. Други (по преценка на участника) 

2.5. Опазване или възстановяване на околната среда: 

За всяко направено ново предложение, свързано с възстановяване и 

опазване на околната среда  – максимум 5 т. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Направените предложения следва да бъдат 

реализирани за период от 24 месеца, считано от датата на сключване на 

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

бъде развален. 

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 

прилагат критериите  „Най-висок размер инвестиции”. 
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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 публично – оповестения конкурс за продажбата 

на описания в точка 1 имот. 
 

Гласували 13 (тринадесет) съветника.  

 „ За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 467/08.10.2009 г., 

относно: Продажба на имот – частна общинска собственост. 

По нея докладва: 

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

Касае се за имот, който е свързан със селскостопанското летище в град 

Две могили. Предлага се той да бъде продаден чрез търг. Началната цена, от 

която да тръгне търгът се предлага да бъде сумата от 1 730 лева. С оглед 

казаното от г-н Куцаров предлагам началната цена да бъде 2 000 лева. 

Предлагам на съветниците да прогласуваме тези две предложения за начална 

цена на търга.  

Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 

По четиринадесета 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. 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 и Докладна записка с вх. № 467 от 08.10.2009 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 530 
 

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

общинска собственост по Акт № 199/76 от 04.01.2001 г. на Кмета на Община 

Две могили, а именно: Поземлен имот с площ от 2.164 (два декара сто 

шестдесет и четири квадратни метра), находящ се в местността “Тащарана”, 

съставляващ имот № 143006 (сто четирдесет и три хиляди и шест) по картата 

на възстановената собственост на земеделската земя в землището на град Две 

могили, ЕКАТТЕ 20184, област Русе, при граници и съседи: имот № 143004 – 

селскостопанско летище на Община Две могили, имот № 143003 – друг 
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селскостопански терен на Община Две могили, имот № 143002 – друг 

селскостопански терен на Община Две могили и имот № 143005 – 

ведомствен път на Община Две могили. 

2. При данъчна оценка на този имот в размер на 397.60 (триста 

деветдесет и седем лева и шестдесет стотинки), одобрява пазарната му 

оценка в размер на 2 000.00 (две хиляди лева и нула стотинки), която да бъде 

начална цена при провеждане на публичния търг. 

 3. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 

необходимите действия за: 

3.1. Вписването в Публичния регистър на Община Две могили на 

разпоредителната сделка с имота – частна общинска собственост.  

3.2. Провеждането на публичния търг за продажбата на описания в 

точка 1 имот. 
 

Гласували 13 (тринадесет) съветника.  

 „ За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 468/08.10.2009 г., 

относно: Актуализация на плана за капиталови разходи и промени по 

бюджета на Община Две могили за 2009 г. 

По нея докладва: 

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

Няма много големи промени в предложения план. Основно промени 

има в предоставените средства от УНИЦЕФ и дофинансирането на спортната 

площадка в СОУ – Две могили. Нормално е да бъде извършена актуализация 

на бюджета. Правилно е Общинския съвет да приеме актуализирания план на 

капиталовите разходи, които са финансирани с целева субсидия от 

Републиканския бюджет и собствени средства от Община Две могили. 

Разисквания по петнадесета точка нямаше. 

По петнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 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. 18 

от Закона за общинските бюджети, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 531 
 

1. 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: 
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План на капиталовите разходи, финансирани с целева субсидия от 

централния бюджет и собствени средства на Община Две могили за 2009 г. 

(актуален към 30.09.2009 г.) 
 

 

Параграфи в т.ч.: 

наименование на 

обекта или позиция 

Било 

 

В т.ч. Става В т.ч. 

Субси-

дия РБ 

Соб-

ствени 

средств

а 

Субси-

дия РБ 

Соб-

ствени 

средств

а 

2 3   3   

Всичко капиталови 

разходи 

1 202 348 424 300 778 048 1297918 424 300 873 618 

ЧЛ.10.АЛ.1 от ЗДБ 424 300 424 300  424 300 424 300  

Собствени средства 

(Уницеф, ПУДООС) 

778 048  778 048 873 618  873 618 

5100 Основен ремонт 

на дълготрайни 

материални активи 

648 484 347 835 300 649 731 584 347835 383 749 

Ф-я 01 Общи 

държавни служби 

65 965 35 835 30 130 65 965 35 835 30 130 

Реконструкция общин- 

ска административна 

сграда 

39 965 35 835 4 130 39 965 35 835 4 130 

Ремонт администра-

тивна сграда кметство 

село Баниска 

26 000  26 000 26 000  26 000 

Ф-я 03 Образование 22 309  22 309 22 309  22 309 

Ремонт ОУ Баниска  22 309  22 309 22 309  22 309 

       

Функция 05 

„Социално осигуря-

ване и грижи” 

251 210 140 000 111 210 334 310 140 000 194 310 

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 Дом 1 

в Могилино в Дом за 

възрастни хора с де-

менция ППР и СН 

Възстановени КР от 

МФ по проекта “Кр. 

България” 

14 210 

 

 

 

20 000 

110 000 

 

 

 

 

 

110 000 

14 210 

 

 

 

20 000 

14 210 

 

 

 

20 000 

110 000 

 

 

 

 

 

110 000 

14 210 

 

 

 

20 000 

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  59 000 142 100  142 100 
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Ф-я 06 

Жилищностроит.бла

г. комун.стоп. и 

опаз-ване на окол. 

среда. 

48 000  48 000 48 000  48 000 

Поставяне бордюри 

ул. „Д.Дебелянов” 

с.Помен 

5 000  5 000 5 000  5 000 

Ремонт чешма село 

Бъзовец 

3 000  3 000 3 000  3 000 

Изграждане на инфра-

структура по Мярка 

322 в Могилино, 

Помен, Баниска,  

Бъзовец и Батишница 

20 000  20 000 20 000  20 000 

Изграждане на инфра-

структура по Мярка 

322 в Кацелово, 

Каран Върбовка, 

Острица, Чилнов и 

Широково 

20 000  20 000 20 000  20 000 

Функция 07 

„Почивно 

дело,култура и 

религиозни 

дейности” 

82 000 15 000 67 000 82 000 15 000 67 000 

Възстановяване 

ограда на гробищен 

парк Две могили 

22 000  22 000 22 000  22 000 

Изграждане на 

спортен комплекс в 

кв. 47 град Две 

могили ППР 

6 000  6 000 6 000  6 000 

Ремонт летен театър 

град Две могили 

54 000 15 000 39 000 54 000 15 000 39 000 

       

Функция 08 

”Икономически 

дейности и услуги” 

179 000 157 000 22 000 179 000 157 000 22 000 

Проект „Биоразно-

образие - къщата на 

прилепите” 

3 000 3 000  3 000 3 000  

Оборудване посе- 

тителски център 

пещера „Орлова чука” 

17 000  17 000 17 000  17 000 

Ремонт път TGV 1137 

от км 17 до км 25 

(Могилино-Баниска) 

60 033 60 033  60 033 60 033  

Ремонт път RSE 3038 

(път ІІІ-5001 село 

Пепелина) от км 0 до 

км 1+400 

93 866 93 866  93 866 93 866  

Изграждане туристи- 5 000  5 000 5 000  5 000 
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ческа инфраструктура 

пещера „Орлова чука” 

5200 Придобиване 

на дълготрайни 

материални активи 

522 434 45 035 477 399 534 904 45 035 489 869 

Ф-я 01 Общи 

държавни служби 

20 077 5 035 15 042 20 077 5 035 15 042 

Компютри кметство 

село 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 видео-

наблюдение – 

кметство село Помен 

1 100  1 100 1 100  1 100 

Система за видео-

наблюдение в 

административна 

сграда Две могили 

1 356 1 356  1 356 1 356  

Заседателна маса в адм 

сграда 

3 679 3 679  3 679 3 679  

Система за озвучаване 

на заседателна зала 

1 173  1 173 1 173  1 173 

       

Ф-я 02 Отбрана и 

сигурност 

47 725  47 725 47 725  47 725 

Подпорна стена СОУ 47 725  47 725 47 725  47 725 

       

Ф-я 03 Образование 138 308  138 308 148 578  148 578 

Двоен хладилен шкаф 

за млечни продукти 

ЦДГ град Две могили 

2 940  2 940 2 940  2 940 

Музикална уредба – 

ЦДГ Две могили 

1 060  1 060 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 Две могили 

70 000  70 000 70 000  70 000 

Дофинансиране 

спортна площадка 

СОУ Две могили 

50 590  50 590 59 920  59 920 
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Система за видео-

наблю дение СОУ Две 

могили 

4 022  4 022 4 022  4 022 

Климатик автобус 6 396  6 396 6 396  6 396 

       

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 9 500  9 500 

Лекотоварен 

автомобил 

9 500  9 500 9 500  9 500 

       

Ф-я 06 

Жилищностроит.бла

гоустр.комун.стоп. и 

азване на окол. 

среда. 

305 624 40 000 265 624 305 624 40 000 265 624 

Изграждане на авто-

мобилен паркинг в 

кв.75 

37 104 35 000 2 104 37 104 35 000 2 104 

Изграждане на авто-

мобилен паркинг в 

кв.76 

5 000 5 000  5 000 5 000  

Сметосъбирачна 

машина 

      

Сметосъбирачни 

машини – 2 бр 

ПУДООС 

263 520  263 520 263 520  263 520 

Функция 07 

„Почивно 

дело,култура и рели-

гиозни дейности” 

   2 200  2 200 

Изработка футболни 

врати 

   2 200  2 200 

Функция 08 ”Иконо-

мически дейности и 

услуги” 

      

9700  Резерв 31 430 31 430  31 430 31 430  

Функция 08 ”Иконо-

мически 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  

 

2. Променя бюджета на община Две могили към 30.09.2009 г. в 

приходната и разходната част по мероприятия и параграфи, както следва: 
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ПРИХОДИ Параграф Увеличава 

(лева) 

Намалява 

(лева) 

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ    

Неданъчни приходи  66 183  

Приходи от наем земи 24 06 54 000  

Такса ползване на пазари 27 05 400  

Туристически такси 27 16 5 500  

Глоби, санкции  28 02 1 000  

Получени застрах-обезщетения 36 11 283  

Други неданъчни приходи 36 19 5 000  

    

РАЗХОДИ    

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ    

Общообразователни училища  940 940 

Учебни разходи 10 14  500 

Вода, горива и енергия 10 16  440 

Придобиване на ДМА 52 00 940  

    

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ    

Общинска администрация  21 525 9 400 

Постелен инвентар и иблекло 10 13  8820 

Материали 10 15  580 

Външни услуги 10 20 14 745  

Съдебни обезщетения 10 92 296  

Членски внос в организации 46 00 5 471  

Придобиване на ДМА 52 00 1 013  

Общински съвет  5 555  

    

Запл. по приравнени трправоотноишения 01 03 4 700  

Осиг.вноски за ДОО 551 630  

Здравно-осигурителни вноски 560 225  

    

Целодневни детски градини  5 000 4 020 

Вода, горива и енергия 10 16 5 000  

Постелен инвентар и облекло 10 13  4020 

    

Столове  200 6840 

Постелен инвентар и облекло 10 13  840 

Материали 10 15 200  

Вода, горива и енергия 10 16  6 000 

    

Извънучилищни дейности  6 722 1 040 

Медикаменти 10 12 30  

Постелен инвентар и облекло 10 13  540 

Учебни разходи 10 14 192  

Вода, горива и енергия 10 16  500 

Външни услуги 10 20 6 500  

    

Детска ясла   780 

Постелен инвентар и облекло 10 13  780 
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Домашен социален патронаж  15 000 1 080 

Храна 10 11 7 000  

Постелен инвентар и облекло 10 13  1 080 

Вода, енергия и горива 10 16 3 000  

Външни услуги 10 20 5 000  

    

Клуб на пенсионера   120 

Постелен инвентар и облекло 10 13  120 

    

Осветление на улици и площади  6 575  

Вода, горива и енергия 10 16 6 075  

Външни услуги 10 20 500  

    

Др.дейности БКС  8 363 5 755 

Материали 10 15  5 755 

Вода, горива и енергия 10 16 200  

Външни услуги 10 20 8 163  

    

Чистота   1 320 

Постелен инвентар и облекло 10 13  1 320 

    

Спортни бази за масова физкултура  30 000  

Субсидия за организации с нестопанска цел 43 01 30 000  

    

Обредни домове и зали   3 560 

Заплати по тр.правоотношения 01 01  3 000 

Постелен инвентар и облекло 10 13  240 

Материали 10 15  320 

    

Др. Дейности по културата  4 000  

Материали 10 15 4 000  

    

Автогара   240 

Постелен инвентар и облекло 10 13  240 

    

Др.дейности по туризма  3 520  

Материали 10 15 1 900  

Вода, горива и енергия 10 16 1 600  

Външни услуги 10 20 20  

    

Др.дейности по икономика   480 

Постелен инвентар и облекло 10 13  480 

    

ДОФИНАНСИРАНЕ НА 

ДЪРЖ.ДЕЙНОСТИ С ОБЩ.ПРИХОДИ 

   

Общообразователни училища  9 330 9 330 

Храна 10 11  9 330 

Придобиване на ДМА 52 00 9 330  

    

Извънучилищни дейности   6 222 

Заплати по тр.правоотношения 01 01  5 362 
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Осигурителни вноски за ДОО 05 51  460 

Учителски пенсионен фонд 05 52  220 

Здравноосигурителни вноски 05 60  180 

    

Програми за временна заетост  580  

Обезщетения по КТ 02 08 580  

    

ВСИЧКО РАЗХОДИ   117 310 51 127 
 

Гласували 13 (тринадесет) съветника.  

 „ За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Шестнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 454/07.10.2009 г., 

относно: Участие на Община Две могили в проект „Нека по-добре да 

защитим и да се грижим за здравето на нашите деца, живеещи по поречието 

на река Дунав”. 

По нея докладва: 

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

Въпросната докладна касае участието ни в проект подготвен и който 

ще бъде реализиран със съдействието на Асоциацията на Дунавските 

Общини „Дунав”. За този проект говорим от близо година. Ние сме заявили 

като Община, желанието си да се включим в него.  

В резултат на реализирането му на територията на Общината ще бъде 

изграден и обзаведен модерен педиатричен кабинет, който ще бъде от полза 

за всички деца в Общината. 

Участието ни в него ще бъде в размер на 3 000 лева, която сума няма да 

ни затрудни въпреки кризата. 

Затова ви предлагам да дадем съгласието си да участваме в проекта 

„Нека по-добре да защитим и да се грижим за здравето на нашите деца, 

живеещи по поречието на река Дунав”, като партньор на Асоциацията на 

Дунавските Общини „Дунав”. 

Разисквания по шестнадесета точка нямаше. 

По шестнадесета 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, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

и Докладна записка с вх. № 454 от 07.10.2009 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 532 
 

1. Дава съгласието си за участие на Община Две могили в проект № BG 

0013 „Нека по-добре да защитим и да се грижим за здравето на нашите деца, 

живеещи по поречието на река Дунав”, като партньор на Асоциацията на 
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Дунавските общини „Дунав”, съгласно Споразумение за партньорство № 

7/28.09.2009 г., като приема да съфинансира 15 % от общата стойност на 

проекта – 10 495 евро, която възлиза на 1 574.25 евро. 

 2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 

необходимите действия за изпълнение на решението на Общинския съвет. 
 

Гласували 13 (тринадесет) съветника.  

 „ За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Седемнадесета точка от дневния ред:  

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

1. Велико Стефанов – Общински съветник: 

Тревожен е фактът, че вече няколко години селата в околността 

Пепелина, Чилнов и Кацелово нямат полицейско присъствие. Хората в селата 

са притеснени и всеки път, когато ме видят ми поставят този въпрос. 

Интересува ме какво прави общинското ръководство за решаване на този 

проблем? 

2. Боян Симеонов – Зам.-кмет на Община Две могили: 

Кметовете на въпросните селища се срещнаха с народния представител 

Пламен Нунев и поставиха на вниманието му този проблем. За 

разрешаването му е предвидено изменение на Закона за МВР, което бе 

гледано на първо четене на вчерашното заседание на Народното събрание. 

Същественото в изменението е, че служителите в Районните полицейски 

управления ще се назначават от Директора на Обласната дирекция на МВР, а 

не от Министъра. Надявам се с това изменение в най-кратки срокове да 

разрешим стоящия пред нас проблем. 

Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет – Две могили: 

 Поради изчерпване дневния ред на четиридесет и първото, редовно 

заседание на Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

 

МИ/МИ 

 

Председател на Общинския съвет – Две могили:  

     

 

_____________________ (Байчо Петров Георгиев) 

 


