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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 
 

№ 43 
 

Днес, 20 ноември 2009 година, в 14.00 часа, в сградата на Община Две 

могили, в конферентната зала, започна четиридесет и третото, редовно 

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

съвет.  

 Той съобщи, че на него присъстват 15 (петнадесет) общински 

съветника. 

 Отсъстват: 1. Йордан Георгиев Великов – Уведомително писмо с вх. № 

538/19.11.2009 г. 

2. Сезер Юсеин Сабах. 

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

решения. 

В работата на съвета взеха участие: Драгомир Дамянов – кмет на 

Община Две могили, Боян Симеонов – зам.-кмет на Община Две могили, 

Кметове на Кметства от Община Две могили, Галина Цветанова – 

представител на Областния управител на област Русе, граждани. 

Байчо Георгиев обяви: 

Колеги, Кметът на Общината в момента е на заседание на 

Управителния съвет на Регионалното сдружение за управление на 

отпадъците „Янтра – Лом 2008” в град Бяла. На него ще присъстват и 

гръцките консултанти. Знаете, че се работи актовно за изграждането на 

Регионалното депо и заседанието не може да бъда отложено.  Като 

приключи, той ще се включи в работата на настоящото заседание на 

Общинския съвет. До тогава ще бъде заместван от зам.-кмета на Общината г-

н Боян Симеонов.  

По отношение на проекта за дневен ред искам да ви уведомя, че Кметът 

на Общината оттегли докладната, която е предвидена да бъде разгледана под 

точка 22. Предлагам т. 23 да стане съответно т. 22 от дневния ред, а под т. 23 

да разгледана извънредно внесената Докладна записка с вх. № 535 от 

13.11.2009 г.  
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Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на 

дневния ред? 

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

предлагам по точка 4 да докладва Тодор Куцаров, а по точка 15 – Микерям 

Адям.     

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 Драгомир Дамянов с вх. № 499/30.10.2009 г., 

относно: Информация за дейността на „Домашен социален потронаж” към 

Общинско предприятие „Обществено хранене” за периода от 02.02.2009 г. до 

30.09.2009 г.  

Докладва: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

2. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 503/04.11.2009 г., 

относно: Бракуване на моторни превозни средства, собственост на 

Общината.  

Докладва: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

3. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 505/04.11.2009 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Неджми Кязимов 

Мехмедов, живеещ в село Каран Върбовка, на ул. „Света Марина” № 11. 

Докладва: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

   Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

4. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 506/04.11.2009 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Страхил Асенов 

Малъкчиев, живеещ в село Чилнов, на ул. „9-ти Септември” № 2а. 

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

   Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

5. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 507/04.11.2009 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Симеон Борисов 

Трифонов, живеещ в село Кацелово, на ул. „Ропотамо” № 3. 

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

социална политика”.  

   Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  
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6. Докладна записка от Красимир Кунев с вх. № 508/04.11.2009 г., 

относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 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. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

7. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 510/06.11.2009 г., 

относно: Утвърждаване на средства за посрещане на Коледните и 

Новогодишните празници 2009 – 2010 г. 

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

финанси”.  

8. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 512/09.11.2009 г., 

относно: Информация за дейността на „Обединен спортен клуб по тенис на 

маса, плуване, бадминтон, петанка Две могили” за спортно – състезателната 

2008 – 2009 година. 

Докладва: Огнян Георгиев – Председател на Комисията по 

“Проблемите на децата, младежта, спорта и туризма”.  

9. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 513/09.11.2009 г., 

относно: Информация за състоянието, обезпечеността от индивидуални 

средства за защита и готовността на Постоянната комисия за защита на 

населението от бедствия, аварии и катастрофи в Община Две могили. 

 Докладва: Велико Стефанов – Председател на Комисията по 

“Законност, обществен ред и сигурност”.  

10. Докладна записка от Петър Петров с вх. № 517/10.11.2009 г., 

относно: Информация относно: 1. Резултатите от извършения одит на 

финасовото управление на бюджета,извънбюджетните средства и 

имуществото на Община Две могили за периода от 01.01.2008 г. до 

31.12.2008 г., извършени от Териториалното поделение на Сметната палата в 

град Русе. 2. Резултатите от извършената финансова инспекция на Община 

Две могили от Агенцията за държавна финансова инспекция в периода от 

12.02.2009 г. до 19.06.2009 г. 

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

финанси”.  

11. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 519/11.11.2009 

г., относно: Предоставяне под наем на части от имоти – публична общинска 

собственост. 

Докладва: Ахмед Феим – 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. № 520/11.11.2009 

г., относно: Информация за състоянието на общинския поземлен фонд и 
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горски фонд в Община Две могили в периода от октомври 2008 г. – 

септември 2009 г. 

Докладва: Никола Николов – Член на Комисията по „Земеделие, гори 

и опазване на окалната среда”. 

13. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 522/11.11.2009 

г.,относно: Отпускане на Ана Билчева Петрова, живееща в град Две могили,  

на улица „Лом” № 11 на еднократна финансова помощ за раждане на първо 

дете – Цветелин Десиславов Петров, роден на 27.09.2009 г. 

Докладва: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

   Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

14. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 523/11.11.2009 г., 

относно: Отпускане на Анелия Недкова Петрова, живееща в град Две 

могили,  на улица „Вит” № 3 на еднократна финансова помощ за раждане на 

първо дете – Ева Петрова Ефтимова, родена на 25.10.2009 г. 

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

   Тодор Куцаров – Секретар на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

15. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 524/11.11.2009 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Анка Костова 

Симеонова и Петко Михов Симеонов, живеещи в село Чилнов, на улица 

„Паисий Хилендарски” № 3. 

Докладва: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

   Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

16. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 525/11.11.2009 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Стойко Георгиев 

Стойков, живеещ в град Две могили, на ул. „Никола Обретенов” № 7. 

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

социална политика”.  

   Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

17. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 526/11.11.2009 

г., относно: Изменение на Договор за покупко-продажба на недвижим имот – 

частна общинска собственост № 96/13.10.2009 г. 

Докладва: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

18. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 527/11.11.2009 

г., относно: Изменение на Договор за покупко-продажба на недвижим имот – 

частна общинска собственост № 103/27.10.2009 г. 
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Докладва: Огнян Георгиев – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

19. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 528/11.11.2009 

г., относно: Определяне на продажна цена на дърва за огрев останали след 

задоволяване нуждите на общински и обществени учреждения и ветерани от 

войната. 

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

финанси”.  

20. Докладна записка от Александър Иванов с вх. № 529/11.11.2009 

г., относно: Информация за дейността на „Черни Лом 2008” ЕООД, град Две 

могили за деветмесечието на 2009 г.  

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

финанси”.  

21. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 530/11.11.2009 

г., относно: Изменение на Решение № 203 и Решение № 264 за предоставяне 

на безлихвен заем от Община Две могили на „Черни Лом 2008” ЕООД, град 

Две могили. 

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

финанси”.  

22. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 532/11.11.2009 

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

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

финанси”. 

23. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 535/13.11.2009 

г., относно: Актуализиране на списъци за задоволяване нуждите на 

общински и обществени учреждения и ветерани от войните.  

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

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
   

Първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 499/30.10.2009 г., 

относно: Информация за дейността на „Домашен социален потронаж” към 

Общинско предприятие „Обществено хранене” за периода от 02.02.2009 г. до 

30.09.2009 г.  

По нея докладва: 

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

социална политика”: 

Домашният патронаж е социална дейност, която извършва Общината. 

По график приет от нас е предвидена информация за неговата дейност. От 

представената информация се вижда, че над 200 гражданина се ползват от 

услугите му. Месечно таксата на едно лице възлиза на 30 лева. Има 

дофинансиране от Общината, което е в размер на 24 000 лева до края на м. 
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Септември. Информацията е представена добре и становището на комисията 

е да я приемем. 

В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Петър Петров – Общински съветник. 

В дадената информация е представена справка за разходите, които са в 

размер на 73 101 лева, а приходите са едва 49 068 лева. Не става, обаче ясно, 

че има дофинансиране от страна на Общината. Това би следвало да бъде 

записано в информацията, за да видят хората къде отиват част от техните 

данъци, които събира Общината. При условие, че до м. Септември 

включително дофинансирането е в размер на близо 24 000 лева, то това 

означава, че до края на годината сумата за дофинансиране ще достигне 

30 000 лева. Предлагам в информацията да бъде отбелязан този факт. 

След приключване на разискванията по първа 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. № 499 от 30.10.2009 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 538 
 

1. Приема Информация за дейността на „Домашен социален потронаж” 

към Общинско предприятие „Обществено хранене” за периода от 02.02.2009 

г. до 30.09.2009 г. 

Приложение: Информация за дейността на „Домашен социален 

потронаж” към Общинско предприятие „Обществено хранене” за периода от 

02.02.2009 г. до 30.09.2009 г. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 503/04.11.2009 г., 

относно: Бракуване на моторни превозни средства, собственост на 

Общината.  

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 „Териториално устройство и строителство, общинска 

собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална 

политика и евроинтеграция” разгледа настоящата докладна. В работата на 

заседанието взе участие г-жа Тодорова – старши специалист „Общинска 

собственост” в Общината. Тя сподели, че тези МПС от години стоят 



 

 7 

неизползвани и само заемат място. Някои от тях аз лично видях с очите си в 

базата на търговското дружество „Черни Лом 2008”. Наистина не стават за 

нищо – те наистина са морално остарели. По тази причина излязохме със 

становище да подкрепим докладната. 

 В разискванията по втора точка взеха участие: 

 1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

 Искам да попитам зам.-кмета на Общината, каква ще е съдбата на тези 

МПС, след като се бракуват? Ще се продават ли? 

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

 Когато се бракуват МПС се правят протоколи, които се носят в КАТ. 

След това се закарват и предават на „Вторични суровини”. Не е възможно да 

се продават на части. 

След приключване на разискванията по втора точка от дневния 

ред, Общинският съвет, на основание 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. 22, ал. 1 от Закона за счетоводството  и  Докладна 

записка с вх. № 503 от 04.11.2009 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 539 
 

1. Дава съгласие да бъдат бракувани моторните превозни средства, 

собственост на Община Две могили, както следва: 

1.1. Фолксваген – транспортер с регистрационен номер Р 79 36 АБ. 

1.2. Латвия  Раф (линейка) с регистрационен номер Р 08 80 ТВ. 

1.3. Ниса 522 (линейка) с регистрационен номер Р 00 38 ТВ. 

1.4. Ниса 522(линейка) с регистрационен номер РД 47 73. 

1.5. Шкода „Бобър” с регистрационен номер Р 34 05 АВ. 

1.6. Уаз 452 А с регистрационен номер РГ 96 03. 

2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия по бракуване на горните моторни превозни средства. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Трета точка от дневния ред:  

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 505/04.11.2009 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Неджми Кязимов 

Мехмедов, живеещ в село Каран Върбовка, на ул. „Света Марина” № 11. 

По нея докладва:  

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

социална политика”: 
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Въпросната молба е подадена от Йордан Клицов – Кмет на Кметство 

село Каран Върбовка. В селото живеят Ваня Севастакиева и Неджми 

Мехмедов, които са неграмотни. Имат 4 малки деца. Отделно всеки един от 

тях от предишно съжителстване с друг човек е довел в дома им своите деца. 

Така общата бройка на децата става 9. Семейното им положение е крайно 

тежко. Госпожата трябва да си оправи личната карта. Тя не получава до 

момента никакви социални помощи. Комисията реши молбата да бъде 

уважена. 

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

Комисията разгледа докладната и излезе със становище да бъде 

отпусната сумата от 200 лева, която да бъде получена от Кмета на селото, за 

да им съдейства да си извадят необходимите документи и да им закупи дърва 

за огрев.  

Разисквания по трета точка нямаше. 

По трета 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 и  Докладна записка с вх. № 505 от 04.11.2009 г., 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 540 
 

1. Отпуска на Неджми Кязимов Мехмедов с ЕГН 6009105364, живеещ в 

село Каран Върбовка, на ул. „Света Марина” № 11 и неговото семейство 

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

 2. Средствата да бъдат получени от Кмета на Кметство село Каран 

Върбовка – Йордан Стефанов Калицов, който да им съдейства да се снабдят с 

нови документи за самоличност, да им купи дърва за огрев и им заплати част 

от задълженията, които имат, като представи в Общинския съвет 

оправдателни документи, от които да е видно, как е изразходвал отпуснатите 

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

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

решение на Общинския съвет”. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
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Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 506/04.11.2009 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Страхил Асенов 

Малъкчиев, живеещ в село Чилнов, на ул. „9-ти Септември” № 2а. 

 По нея докладва: 

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

социална политика”: 

Не за първи път г-н Малъкчиев подава молба за помощ. Ясно е, че е 

опериран и е лежал в болница, но това не е причина, за да му отпуснем  

помощ. Той си има семейство, което може да му помогне. Комисията счита, 

че не следва да бъде отпусната еднократна помощ.  

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

За втори път през тази година, господинът подава такава молба в 

Общинския съвет. И този път, комисията ни е единодушна – отказва му 

такава помощ. Той не заслужава да му се помогне. Човекът е на 64 години и 

би следвало да получава пенсия. Но понеже никога не е работил или ако е 

работил е било за кратко време. По тази причина не е пенсионер.  

В разискванията по четвърта точка взеха участие: 

1. Енчо Петров – Общински съветник: 

Искам да кажа две думи за г-н Малъкчиев. Той, заедно със семейството 

си беше изгонен от Две могили, поради редица неприятности, които 

създаваше на хората от града. Сега в Чилнов, продължават да правят бели. 

Такива хора не заслужават да им се помогне. 

2. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 

Въпреки становищата на колегите, аз мисля, че това, че не е работил не 

означава, че сега не се нуждае от помощ. Аз съм против да се отхвърля 

молбата му. 

3. Велико Стефанов – Общински съветник: 

Аз познавам лично г-н Малъкчиев. Той е изселен от Две могили. Няма 

работа и изнемогва финансово. Не съм съгласен да му отказваме помощ. 

Настоявам да му се отпуснат, макар и минимални средства. Предлагам да му 

отпуснем 200 лева. 

4. Ахмед Феим – Общински съветник: 

Не може само на този принцип да се отпускат пари. Категорично съм 

против да му се отпускат средства. 

След приключване на разискванията по четвърта 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 
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с наше Решение № 108 по Протокол № 10/28.03.2008 година, изм. и доп. с 

Решение № 333 по Протокол № 26/23.01.2009 година и  Докладна записка 

с вх. № 506 от 04.11.2009 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 541 
 

1. Отказва на Страхил Асенов Малъкчиев с ЕГН 4502165366, живеещ в 

село Чилнов, на улица „9-ти Септември” № 2а да бъде отпусната еднократна 

финансова помощ. 
 

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 12 гласа 

 „Против”  - 2 гласа 

 „Въздържал се” - 1 гласа 
 

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 507/04.11.2009 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Симеон Борисов 

Трифонов, живеещ в село Кацелово, на ул. „Ропотамо” № 3. 

По нея докладва: 

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

политика”: 

Тази докладна също е за финансова помощ. Господинът е на 80 години 

и получава 242 лева пенсия, а съпругата му – 250 лева. Имат достатъчно 

средства да се издържат. Поради тази причина комисията, намира молбата за 

неоснователна. По тази причина, предлагаме, тя да не бъде уважена.  

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

Няма какво да кажа. Доходите на семейството са високи, затова нашата 

комисия отказва отпускането на помощ.  

Разисквания по пета точка нямаше. 

По пета 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 наше Решение № 108 по Протокол № 10/28.03.2008 година, изм. и доп. с 

Решение № 333 по Протокол № 26/23.01.2009 година и  Докладна записка 

с вх. № 507 от 04.11.2009 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 542 
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1. Отказва на Симеон Борисов Трифонов с ЕГН 2904135464, живеещ в 

село Кацелово, на улица „Ропотамо” № 3 да бъде отпусната еднократна 

финансова помощ. 
 

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Красимир Кунев с вх. № 508/04.11.2009 г., 

относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 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. 

По нея докладва: 

1. Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 

Предлага ни се да направим изменения и допълнения в два члена на 

Наредба 10. И през двете календарни години – 2008 и 2009 се вижда, че 

остава излишък от предвидения бюджет. По тази причина, считам, че 

увеличението с 50 лева за раждане на първо, второ и трето дете за 

основателно и комисията го подкрепяме. По отношение предложението чл. 3, 

ал. 2 да бъде отменено, ние имаме друг становище, а именно: Алинеята да 

бъде изменена. Предлагаме тя да има следния текст: „Помощта е в размер на 

50 % от определените в чл. 5, ако детето е записано с постоянен адрес на 

територията на Общината и един от двамата съпрузи или от 

съжителстващите лица има постоянен адрес на територията и”. Идеята ни е 

да гледаме, къде е записано детето. Предлагам това наше предложение да 

бъде подложено на гласуване. 

В разискванията по шеста точка взеха участие: 

1. Красимир Кунев – Общински съветник: Като вносител на 

Докладната приемам направеното предложение от г-н Карамехмедов и 

предлагам на колегите даго подкрепят. 

2. Огнян Георгиев – Общински съветник: Аз също мисля, че в 

случая е по-добре да изменим чл. 3, ал. 2 от Наредбата, отколкото да го 

отменяме. 

След приключване разистванията по шеста точка от дневния ред, 

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 и  Докладна 

записка с вх. № 508 от 04.11.2009 г., прие 
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РЕШЕНИЕ 

№ 543 
 

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

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. 

 Приложение: Наредба за изменение и допълнение на 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. 
 

Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 510/06.11.2009 г., 

относно: Утвърждаване на средства за посрещане на Коледните и 

Новогодишните празници 2009 – 2010 г. 

По нея докладва: 

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

Разгледахме докладната записка и я подкрепяме. Става въпрос за 

Коледа и Нова година. Все пак ми се струва, че парите са малко множко.  

В разискванията по седма точка взеха участие: 

1. Петър Петров – Общински съветник: 

Миналата година гласувахме 12 000 лева за постоянна украса. Тази 

година пак ли да гласуваме средства за постоянна украса? 

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

Решили сме всяка година да отделяме средства за постоянна украса, за 

да можем да поставим такава в по-централните части на града. Ако искаме да 

приличаме на град, трябва да добавяме по нещо всяка година. 

3. Огнян Георгиев – Общински съветник: 

Предлагам ви тогава да се направи една дългосрочна програма, за да не 

се задават въпроси всяка година. Така ще се знае какво ще се прави. 

4. Боян Симеонов – Зам.-кмет на Общината: 

Една такава цялостна програма ще отнеме много време и средства, с 

които не разполагаме. Затова го правим така – постепенно. 

След приключване на разискванията по седма 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 и Докладна записка с вх. № 510 от 06.11.2009 г., прие 
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РЕШЕНИЕ 

№ 544 
 

1. Общински съвет определя необходимите средства за посрещане на 

Коледните и Новогодишни празници 2009/2010 г., както следва: 

         Приложение № 1 
 

№ РАЗХОД 

 

СУМА 

І. За Коледните празници 7 000.00 лв. 

1. За украса  6 600.00 лв. 

2. За коледарски групи   200.00 лв. 

3. За поздравителни картички 200.00 лв. 

   

ІІ. Коледен концерт – 23.12.2009 г. 600.00 лв. 

1. За концерт 200.00 лв. 

2. За озвучаване 100.00 лв. 

3. За почерпка на участниците 300.00 лв. 

   

ІІІ. За Новата 2010 година – 31.12.2008 г. 1 000.00 лв. 

1. За озвучаване    100.00 лв. 

2. За фойерверки             700.00 лв. 

4. За томбола                

5. Други разходи    200.00 лв. 

   

ІV. За Кметствата  1 800.00 лв. 

1. Баниска, Батишница, Бъзовец, Кацелово, 

Острица, Чилнов, Могилино, Помен, К. 

Върбовка (по 200 лв.) 

1 800.00 лв. 

2. Широково и Пепелина (100 лв.)  200.00 лв. 

 Всичко за Коледни и Новогодишни праз –

ници за 2009 / 2010 година 

10 600.00 лв. 

  

 2. Общински съвет възлага на Кмета на Общината да предприеме 

необходимите мерки и организация за изпълнение на решението. 
 

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 10 гласа 

 „Против”  - 1 гласа 

 „Въздържал се” - 4 гласа 
 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 512/09.11.2009 г., 

относно: Информация за дейността на „Обединен спортен клуб по тенис на 

маса, плуване, бадминтон, петанка Две могили” за спортно – състезателната 

2008 – 2009 година. 

По нея докладва: 
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1. Огнян Георгиев – Председател на Комисията по “Проблемите на 

децата, младежта, спорта и туризма”: 

Комисията разгледа информацията. Описана е цяластната дейност на 

спортния клуб по тенис на маса. За една година Обединен спортен клуб по 

тенис на маса успя да развие и популяризира тениса на маса в нашата 

Община. Спортуват предимно деца. Хубавото е, че се създават условия и 

възможности за спортни занимания на учениците в свободното им време и 

така се подобрява тяхното здраве и физическа дееспособност. Виждат се 

успехите на нашите участници в различни първенства и затова ви предлагам 

да приемем информацията. Няма нищо по-хубаво от това нашите деца да 

спортуват и да се развиват. 

В разискванията по осма точка взеха участие: 

1. Светлозар Донев – Общински съветник: 

Отчетените разултати са добри, но трябва да се създаде мотивация за 

спортуване. Тук основно е застъпен тениса на маса. Бих искал да се обхванат 

и големите ученици на Общината и да се разшири работата на клуба. Трябва 

да се включат и други спортове, които фигурират в неговото наименование. 

2. Енчо Петров – Общински съветник: 

Съгласен съм с г-н Донев. Работата на клуба позападна, защото 

няколко талантливи деца го напуснаха. Трябва да приемем Програма, която 

да способства за развитието и на другите видове спорт. 

След приключване на разискванията по осма 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 Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 512 от 09.11.2009 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 545 
 

1. Приема Информация за дейността на „Обединен спортен клуб по 

тенис на маса, плуване, бадминтон, петанка Две могили” за спортно – 

състезателната 2008 – 2009 година. 

Приложение: Информация за дейността на „Обединен спортен клуб по 

тенис на маса, плуване, бадминтон, петанка Две могили” за спортно – 

състезателната 2008 – 2009 година. 
 

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 513/09.11.2009 г., 

относно: Информация за състоянието, обезпечеността от индивидуални 
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средства за защита и готовността на Постоянната комисия за защита на 

населението от бедствия, аварии и катастрофи в Община Две могили. 

 По нея докладва: 

1. Велико Стефанов – Председател на Комисията по “Законност, 

обществен ред и сигурност”: 

От информацията, която ни е изготвил г-н Милко Христов се вижда, че 

се поддържа добра връзка със съседните общини, с цел за получаване на 

информация, относно състоянието на реките Черни и Бели Лом, както и 

язовир Баниска. Мисля, че общото състояние на пътната мрежа в общината е 

сравнително добро. Като цяло информацията е разработена добре, но аз 

искам нещо да допълня, а именно: 

1. Да се поставят необходимите знаци на пътя село Батишница – село 

Чилнов, с цел да не се движат МПС през зимните месеци, поради 

заснежаване и заледяване на пътната настилка. 

2. Да се поставят необходимите знаци на моста село Батишница – село 

Бъзовец. 

3. Да се опесачат пътищата село Пепелина – град Две могили, село 

Помен – село Баниска, село Могилино – село Баниска, село Батишница до 

училището и село Кацелово.  

 Мисля, че информацията, която ни е предоставена ни удовлетворява. 

Общината е подготвена за предстоящата зима. Осигурена е техниката за 

снегопочистване, материали. Предлагаме на съветниците да приемем 

предложената ни информация. 

В разискванията по девета точка взеха участие: 

1. Боян Симеонов – Зам.-кмет на Общината: 

Искам да ви кажа, че Общината си е свършила добре работата. 

Средствата, които се отпускат от държавния бюджет не стигат. Пътят от село 

Тръстеник – Две могили – село Кацелово е задължение на Пътно управление 

да го поддържа, но те нямат възможнаст да се справят с това. Миналата 

година се наложи нашата Община да почиства пътя. Сигурно и тази година 

ще са наложи да го правим. 

След приключване на разискванията по девета 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. № 513 от 09.11.2009 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 546 
 

1. Приема Информация за състоянието, обезпечеността от 

индивидуални средства за защита и готовността на Постоянната комисия за 

защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи в Община Две 

могили. 
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Приложение: Информация за състоянието, обезпечеността от 

индивидуални средства за защита и готовността на Постоянната комисия за 

защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи в Община Две 

могили. 
 

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Петър Петров с вх. № 517/10.11.2009 г., 

относно: Информация относно: 1. Резултатите от извършения одит на 

финасовото управление на бюджета,извънбюджетните средства и 

имуществото на Община Две могили за периода от 01.01.2008 г. до 

31.12.2008 г., извършени от Териториалното поделение на Сметната палата в 

град Русе. 2. Резултатите от извършената финансова инспекция на Община 

Две могили от Агенцията за държавна финансова инспекция в периода от 

12.02.2009 г. до 19.06.2009 г. 

По нея докладва: 

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

Двата Доклада са предоставени на вниманието ни от много време. Чели 

сме ги. Нашата комисия реши обаче, да запознаем обществеността с 

основните неща, които се съдържат в тях, тъй като в Общината се шушукат 

какви ли не небивалици. В информацията няма мои разсъждения, а съм дал 

основните констатации, които са направили проверяващите. 

В разискванията по десета точка взеха участие: 

1. Енчо Петров – Общински съветник: 

В единия доклад няколко пъти се споменава и моето име. Нещата не 

стоят така, както са представени, но щом си станал веднъж  кмет, трябва да 

можеш да носиш отговорност. 

След приключване на разискванията 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. № 517 от 10.11.2009 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 547 
 

1. Приема предоставената Информация относно: 

 1.1. Резултатите от извършения одит на финасовото управление на 

бюджета,извънбюджетните средства и имуществото на Община Две могили 

за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г., извършени от Териториалното 

поделение на Сметната палата в град Русе. 
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1.2. Резултатите от извършената финансова инспекция на Община Две 

могили от Агенцията за държавна финансова инспекция в периода от 

12.02.2009 г. до 19.06.2009 г. 

Приложение: Информация относно: 

1. Резултатите от извършения одит на финасовото управление на 

бюджета,извънбюджетните средства и имуществото на Община Две могили 

за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г., извършени от Териториалното 

поделение на Сметната палата в град Русе. 

2. Резултатите от извършената финансова инспекция на Община Две 

могили от Агенцията за държавна финансова инспекция в периода от 

12.02.2009 г. до 19.06.2009 г. 
 

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 519/11.11.2009 г., 

относно: Предоставяне под наем на части от имоти – публична общинска 

собственост. 

По нея докладва: 

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

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 

уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 

Комисията разгледа въпросната докладна. Направихме консултация с 

г-жа Галина Кръстева – мл. юрисконсулт на Общината. Смятам, обаче, че 

решението ни следва да се измени малко. Не е вярно, че трита имата са 

публична общинска собственост. Имота в село Могилино е частна общинска 

собствост. Второ – тези помещения ще се осъществява търговска дейност. 

При това положение началната цена на един квадратен метър трябва да бъде 

1.50 (един лев и петдесет стотинки), а не – 1 (един лев), както ни се предлага. 

Като отчитам тези неща, нащето решение следва да добие следния вид, а 

именно: 

1. Да бъдат отдадени под наем за срок от 5 (пет) години, след 

провеждане на публичен търг с явно наддаване, части от имоти – общинска 

собственост за осъществяване на търговска дейност и услуги, а именно: 

1.1 Сервизно помещение с площ от 9 квадратни метра, находящо се на 

втори етаж от масивна двуетажна сграда с площ от 263.00 (двеста шестдесет 

и три) квадратни метра, построена върху общинско дворно място с площ от 1 

385 (хиляда триста осемдесет и пет) квадратни метра, строена през 1989 

година, по Акт за ПОС № 134Б/20.03.2000г., находящо се в село Кацелово, 

Община Две могили, област Русе, на улица  „Трети март” № 1 и 

съставляващо имот VII (седем арабско) в квартал 61 по плана на село 

Кацелово, община Две могили, при граници: от две страни улици, Коста 

Стефанов Костадинов, при първоначална месечна наемна цена от 1.50 (един 
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лев и петдесет стотинки) на квадратен метър или 13.50 (тринадесет лева и 

петдесет стотинки). 

1.2 Помещение от 6.6 квадратни метра, находящо се на втори етаж на 

двуетажна сграда с площ от 170 (сто и седемдесет) квадратни метра ½ от 

изба, построена върху общинско дворно място с площ от 1 470 (хиляда 

четиристотин и седемдесет) квадратни метра по Акт за ПОС 

№122/20.08.1999 г., находящо се в село Могилино, Община Две могили, 

област Русе, на улица „ Възраждане” № 65 и съставляващо имот XV-182 

(петнадесет римско, тире, сто осемдесет и две арабско) в квартал 18 по плана 

на село Могилино, община Две могили, при граници от две страни улици и 

съсобственици, юг улица ОК 98-а, Север парцел XVI-182 (шестнадесет 

римско, тире, сто осемдесет и две арабско), при първоначална месечна 

наемна цена от 1.50 (един лев и петдесет стотинки) на квадратен метър или 

9.90 (девет лева и деветдесет стотинки). 

1.3 Складово помещение от 4.38 квадратни метра, находящо се на 

втори етаж на двуетажна масивна сграда „Културен дом” с площ от 280 

(двеста и осемдесет) квадратни метра, построена върху общинско дворно 

място с площ от 1.600 (хиляда и шестстотин) квадратни метра по Акт за ПОС 

№ 114/20.05.1999 г., находящо се в село Помен, Община Две могили, област 

Русе, на улица „ Демокрация” № 1 и съставляващо имот V (пет римско) в 

квартал 21 по плана на село Помен, Община Две могили, при граници от три 

страни улици, имот с пл. № 121, при първоначална месечна наемна цена от 

1.50 (един лев и петдесет стотинки) на квадратен метър или 6.57 (шест лева и 

петдесет и седем стотинки). 

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението, като организира и проведе публичен търг 

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

търга. 

В разискванията по единадесета точка взеха участие: 

1. Красимир Кунев – Общински съветник: 

Предложението е разумно и аз лично ще го подкрепя. 

След приключване разискванията 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 и чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация, във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за 

общинската собственост и чл. 19, ал. 1 и чл. 29, 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 на Община Две могили и 

Докладна записка с вх. № 519 от 11.11.2009 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 548 
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1. Да бъдат отдадени под наем за срок от 5 (пет) години, след 

провеждане на публичен търг с явно наддаване, части от имоти – общинска 

собственост за осъществяване на търговска дейност и услуги, а именно: 

1.1 Сервизно помещение с площ от 9 квадратни метра, находящо се на 

втори етаж от масивна двуетажна сграда с площ от 263.00 (двеста шестдесет 

и три) квадратни метра, построена върху общинско дворно място с площ от 1 

385 (хиляда триста осемдесет и пет) квадратни метра, строена през 1989 

година, по Акт за ПОС № 134Б/20.03.2000г., находящо се в село Кацелово, 

Община Две могили, област Русе, на улица  „Трети март” № 1 и 

съставляващо имот VII (седем арабско) в квартал 61 по плана на село 

Кацелово, община Две могили, при граници: от две страни улици, Коста 

Стефанов Костадинов, при първоначална месечна наемна цена от 1.50 (един 

лев и петдесет стотинки) на квадратен метър или 13.50 (тринадесет лева и 

петдесет стотинки). 

1.2 Помещение от 6.6 квадратни метра, находящо се на втори етаж на 

двуетажна сграда с площ от 170 (сто и седемдесет) квадратни метра ½ от 

изба, построена върху общинско дворно място с площ от 1 470 (хиляда 

четиристотин и седемдесет) квадратни метра по Акт за ПОС 

№122/20.08.1999 г., находящо се в село Могилино, Община Две могили, 

област Русе, на улица „ Възраждане” № 65 и съставляващо имот XV-182 

(петнадесет римско, тире, сто осемдесет и две арабско) в квартал 18 по плана 

на село Могилино, община Две могили, при граници от две страни улици и 

съсобственици, юг улица ОК 98-а, Север парцел XVI-182 (шестнадесет 

римско, тире, сто осемдесет и две арабско), при първоначална месечна 

наемна цена от 1.50 (един лев и петдесет стотинки) на квадратен метър или 

9.90 (девет лева и деветдесет стотинки). 

1.3 Складово помещение от 4.38 квадратни метра, находящо се на 

втори етаж на двуетажна масивна сграда „Културен дом” с площ от 280 

(двеста и осемдесет) квадратни метра, построена върху общинско дворно 

място с площ от 1.600 (хиляда и шестстотин) квадратни метра по Акт за ПОС 

№ 114/20.05.1999 г., находящо се в село Помен, Община Две могили, област 

Русе, на улица „ Демокрация” № 1 и съставляващо имот V (пет римско) в 

квартал 21 по плана на село Помен, Община Две могили, при граници от три 

страни улици, имот с пл. № 121, при първоначална месечна наемна цена от 

1.50 (един лев и петдесет стотинки) на квадратен метър или 6.57 (шест лева и 

петдесет и седем стотинки). 

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението, като организира и проведе публичен търг 

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

търга. 
 

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

Дванадесета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 520/11.11.2009 г., 

относно: Информация за състоянието на общинския поземлен фонд и горски 

фонд в Община Две могили в периода от октомври 2008 г. – септември 2009 

г. 

По нея докладва: 

1. Никола Николов – Член на Комисията по „Земеделие, гори и 

опазване на окалната среда”: 

От придоставената ни информация придобиваме ясна представа за  

състоянието на поземления и горски фонд на Общината. Трябва да ни е ясно, 

че от земята и горите Общината може да печели. Затова е важно да знаем с 

каква земя разполагаме, актувана ли е тя и имаме ли проблеми със 

собствеността си. Стриктно трябва да се контролира, какво се случва с 

общинската собственост. Информацията е представена подробно и нашата 

комисия предлага да я приемем. 

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 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. № 520 от 11.11.2009 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 549 
 

1. Приема Информация за състоянието на общинския поземлен фонд и 

горски фонд в Община Две могили в периода от октомври 2008 г. – 

септември 2009 г. 

Приложение: Информация за състоянието на общинския поземлен 

фонд и горски фонд в Община Две могили в периода от октомври 2008 г. – 

септември 2009 г. 
 

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 522/11.11.2009 

г.,относно: Отпускане на Ана Билчева Петрова, живееща в град Две могили,  

на улица „Лом” № 11 на еднократна финансова помощ за раждане на първо 

дете – Цветелин Десиславов Петров, роден на 27.09.2009 г. 

По нея докладва: 

1. Красимир Кунев – Секретар 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.  
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2. Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”: 

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

150 лева на Ана Билчева Петрова за раждане на първо дете.  

Разисквания по тринадесета точка нямаше. 

По тринадесета 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 и  Докладна записка с вх. № 522 от 11.11.2009 г., 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 550 
 

1. Отпуска на Ана Билчева Петрова с ЕГН 8512055316, живееща в град 

Две могили,  на улица „Лом” № 11 еднократна финансова помощ в размер на 

150 (сто и петдесет) лева за раждане на първо дете – Цветелин Десиславов 

Петров, роден на 27.09.2009 г. 

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

решение на Общинския съвет”. 
 

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 523/11.11.2009 г., 

относно: Отпускане на Анелия Недкова Петрова, живееща в град Две 

могили,  на улица „Вит” № 3 на еднократна финансова помощ за раждане на 

първо дете – Ева Петрова Ефтимова, родена на 25.10.2009 г. 

По нея докладва: 

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

социална политика”: 

Становището на комисията ни е да се уважи молбата. 

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

Нашето решение е да се отпусне помощ в размер на 150 лева. 

Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 

По четиринадесета 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 
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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 и  Докладна записка с вх. № 523 от 11.11.2009 г., 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 551 
 

1. Отпуска на Анелия Недкова Петрова с ЕГН 8312165430, живееща в 

град Две могили,  на улица „Вит” № 3 еднократна финансова помощ в размер 

на 150 (сто и петдесет) лева за раждане на първо дете – Ева Петрова 

Ефтимова, родена на 25.10.2009 г. 

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

решение на Общинския съвет”. 
 

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 15 гласа  

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 524/11.11.2009 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Анка Костова 

Симеонова и Петко Михов Симеонов, живеещи в село Чилнов, на улица 

„Паисий Хилендарски” № 3. 

По нея докладва: 

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

социална политика”: 

За хората, които са подали молбата можем да кажем, че не за първи път 

подават такава. Това им е за трети път. И предния път им обяснихме, че 

докато не представят оправдателни документи как са похарчени парите 

отпуснати им през 2007 г., няма да получат други такива. Затова нашето 

становище е молбата им да не бъде уважавана.  

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

Комисията по “Бюджет и финанси” разгледа докладната и отказва 

отпускането на еднократна помощ. Двамата имат апартамент в град Русе. 

Имат син, който трябва да им помогне след като са в затруднено положение. 

Все пак той ползва апартамента, а родителите му не очакват помощ от него. 

Разисквания по петнадесета точка нямаше. 
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По петнадесета 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 и  Докладна записка с вх. № 524 от 11.11.2009 г., 
прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 552 
 

1. Отказва да бъде отпусната на Анка Костова Симеонова с ЕГН 

3902285338 и Петко Михов Симеонов с ЕГН 3310275341, живеещи в село 

Чилнов, на улица „Паисий Хилендарски” № 3 еднократна финансова помощ. 
 

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Шестнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 525/11.11.2009 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Стойко Георгиев 

Стойков, живеещ в град Две могили, на ул. „Никола Обретенов” № 7. 

По нея докладва: 

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

политика”: 

Тази докладна е също за отпускане на помощ. Познавам лично човека. 

В тежко здравословно и финансово състояние е. Няма никакви средства, нито 

за отопление, нито за храна. Децата му са го изоставили, живее сам, 

изключен му е токът. Синът му не му помага по никакав начин. Живее в 

голяма мизерия. Предлагам да му уважим молбата.   

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

Комисията разгледа докладната и реши да помогнем на човека. Синът 

му теглил заем и с пенсията му, която получава със старо пълномощно, го 

изплаща. Наистина живее в голяма мизерия. През лятото яде хляб и джанки, 

а сега когато времето се захлади ходи по къщите на съседите си. Ако те го 

подслонят – стои на топло. Ако му дадат нещо да яде – яде. Вечер си отива на 

къщата и стои на тъмно и на студено. Предлагам да му бъде отпусната 

помощ в размер на 200 лева. Сумата да бъде получена от г-н Тодор Куцаров 

и той да плати част от задълженията му за изразходваната електроенергия. 
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Разисквания по шестнадесета точка нямаше. 

По шестнадесета 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 и  Докладна записка с вх. № 525 от 11.11.2009 г., 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 553 
 

1. Отпуска на Стойко Георгиев Стойков с ЕГН 2610075403, живеещ в 

град Две могили, на ул. „Никола Обретенов” № 7 еднократна финансова 

помощ в размер на 200.00 (двеста) лева. 

 2. Средствата да бъдат получени от общинския съветник Тодор 

Куцаров, който да му съдейства да си заплати част от сметките за ток, които 

има и представи в Общинския съвет оправдателни документи, от които да е 

видно, как е изразходвал отпуснатите средства. В случай, че не представи 

такива, следва да ги възстанови. 

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

решение на Общинския съвет”. 
 

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Седемнадесета точка от дневния ред:  

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 526/11.11.2009 г., 

относно: Изменение на Договор за покупко-продажба на недвижим имот – 

частна общинска собственост № 96/13.10.2009 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”: 

През 2008 г. продадохме на добра цена, чрез конкурс на фирма „ГИЛД 

– Ко” част от мотоболното игрище. Съгласно договора в едногодишен срок 

фирмата следваше да представи инвестиционния си проект. В процеса на 

изготвянето му се установява, че през терена минава 500 мм водопровод, 

който не е отразен в предоставената им документация. По тази причина се 
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забавят с изготвянето му. Твърдят, че ще се включат в три годишния срок, в 

който трябва да изградят предприятието. Нашата комисия, счита че 

договорите трябва да се изпълняват, но в случай като този можем да приемем 

направеното предложение за изменение на чл. 12, ал. 1 от Договора. С това 

изменение не ощетяваме Общината, тъй като крайният срок си остава един и 

същ. С началото на мандата ни като съветници декларирахме, че ще работим, 

за да създадем условия на бизнеса да разкрива работни места на територията 

на Община Две могили. Ако тръгнем да се съдим с фирмата ни очакват 

вероятно куп заседания. От това мисля, че нито те, нито ние имаме полза. 

Затова становището на комисията ни е да приемем изменението на договора. 

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 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 

и  Докладна записка с вх. № 526 от 11.11.2009 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 554 
 

1. Да бъде сключено допълнително споразумение към договор за 

покупко-продажба на недвижим имот – частна общинска собственост № 96 

от 13.10.2008г., с което да се измени чл. 12, ал. 1 от договора, както следва: 

текстът „... считано от датата на сключване на настоящия договор да 

представи инвестиционен проект, който да бъде реализиран до 36 месеца, 

считано от датата на сключване на същия.” да бъде заменен с текста: „.. 

считано от датата на възлагане изготвянето на проект подробен устройствен 

план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ – 26.05.2009г. да представи 

инвестиционен проект, който да бъде реализиран до 36 месеца, считано от 

26.05.2009г.” с купувача „ГИЛД-Ко” ООД град Русе. 

2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме действия за 

изпълнение решението, като сключи допълнително споразумение към 

договор за покупко-продажба на недвижим имот – частна общинска 

собственост № 96 от 13.10.2008г. 
 

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Осемнадесета точка от дневния ред:  

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 527/11.11.2009 г., 

относно: Изменение на Договор за покупко-продажба на недвижим имот – 

частна общинска собственост № 103/27.10.2009 г. 

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”: 

Тази докладна е същата като предходната. Затова няма да повтарям 

мотивите, които са станали причина за внасянето и за разглеждането и в 

Общинския съвет. Наистина се надявам, обаче фирма „ИН НОВА” ООД да 

построи предприятието, като разкрие работни места. Комисията ни подкрепя 

докладната. 

Разисквания по осемнадесета точка нямаше. 

По осемнадесета 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 

и  Докладна записка с вх. № 527 от 11.11.2009 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 555 
 

1. Да бъде сключено допълнително споразумение към договор за 

покупко-продажба на недвижим имот – частна общинска собственост № 103 

от 27.10.2008г., с което да се измени чл. 12, ал. 1 от договора, както следва: 

текстът „... считано от датата на сключване на настоящия договор да 

представи инвестиционен проект, който да бъде реализиран до 36 месеца, 

считано от датата на сключване на същия.” да бъде заменен с текста: „.... 

считано от датата на възлагане изготвянето на проект подробен устройствен 

план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ – 26.05.2009г. да представи 

инвестиционен проект, който да бъде реализиран до 36 месеца, считано от 

26.05.2009г.” с купувача „ИН НОВА” ООД град Две могили. 

2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме действия за 

изпълнение решението, като сключи допълнително споразумение към 

договор за покупко-продажба на недвижим имот – частна общинска 

собственост № 103 от 27.10.2008г. 
 

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Деветнадесета точка от дневния ред:  

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 528/11.11.2009 г., 

относно: Определяне на продажна цена на дърва за огрев останали след 

задоволяване нуждите на общински и обществени учреждения и ветерани от 

войната. 

По нея докладва:  

1. Красимир Кунев – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”: 
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Комисията ни подкрепя докладната, но счита, че предложения проект 

за решение трябва да се преработи. Според нас решението следва да бъде 

формулирано така: 

1. Дава съгласие да се извърши продажба на остатъка от добитата 

дървесина след задоволяване на общинските и обществени учреждения и 

ветераните от войната на желаещите с постоянен адрес на територията на 

Община Две могили. 

2. Определя продажната цена на дървата за огрев в размер на 36 

(тридесет и шест) лева на пространствен кубичен метър с включени разходи 

по добива и транспортиране до мястото на живеене.  

3. При наличие на добита строителна дървесина, продажбата да се 

извърши от временен склад по цени и сортименти съгласно „Тарифа за 

таксите на корен на облите дървени материали, дървата за горене и 

вършината, добити от общинския горски фонд”, приета на основание чл. 92, т. 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 на Община Две 

могили, като към таксата се добави сумата на направените разходи по сечта и 

извоза до временен склад. 

4. При липса на желаещи за закупуване, дървесината да се 

транспортира до склад на Общинска фирма „Черни Лом 2008” ЕООД, град 

Две могили. 

5. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение  решението на Общинския съвет. 

Разисквания по деветнадесета точка нямаше. 

По деветнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 53, ал. 2, т. 2 от Закона за горите, във 

връзка с чл. 92 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 могили и  Докладна записка с вх. № 528 от 

11.11.2009 г.,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 556 
 

1. Дава съгласие да се извърши продажба на остатъка от добитата 

дървесина след задоволяване на общинските и обществени учреждения и 

ветераните от войната на желаещите с постоянен адрес на територията на 

Община Две могили. 

2. Определя продажната цена на дървата за огрев в размер на 36 

(тридесет и шест) лева на пространствен кубичен метър с включени разходи 

по добива и транспортиране до мястото на живеене.  

3. При наличие на добита строителна дървесина, продажбата да се 

извърши от временен склад по цени и сортименти съгласно „Тарифа за 
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таксите на корен на облите дървени материали, дървата за горене и 

вършината, добити от общинския горски фонд”, приета на основание чл. 92, т. 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 на Община Две 

могили, като към таксата се добави сумата на направените разходи по сечта и 

извоза до временен склад. 

4. При липса на желаещи за закупуване, дървесината да се 

транспортира до склад на Общинска фирма „Черни Лом 2008” ЕООД, град 

Две могили. 

5. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение  решението на Общинския съвет. 
 

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесета точка от дневния ред:  

Докладна записка от Александър Иванов с вх. № 529/11.11.2009 г., 

относно: Информация за дейността на „Черни Лом 2008” ЕООД, град Две 

могили за деветмесечието на 2009 г.  

По нея докладва:  

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

Съгласно учредителния договор Управителят е длъжен да внася 

периодични информации за състоянието на общинското търговско 

дружество. От цифрите се вижда, че в момента разходите превишават 

получените приходи. Това се обуславя от обстоятелството на големият брой 

закупени съдове за сметосъбиране, с цел по-добро обслужване на гражданите 

в Общината. Ако не вземем под внимание тези разходи ще видим, че 

дружеството ни е на печалба. Но като всяко предприятие, което започва да 

работи в началото прави по-големи разходи и реализира по-малко приходи. 

Така, че място за притеснение няма. Предлагам да приемем предложената 

информация, като се надявам следващата да потвърди думите ми, а именно 

предприятието да излезе на печалба. 

Разисквания по двадесета точка нямаше. 

По двадесета 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. № 529 от 11.11.2009 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 557 
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1. Приема Информация за дейността на „Черни Лом 2008” ЕООД, град 

Две могили за деветмесечието на 2009 г. 

Приложение: Информация за дейността на „Черни Лом 2008” ЕООД, 

град Две могили за деветмесечието на 2009 г. 
 

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и първа точка от дневния ред:  

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 530/11.11.2009 г., 

относно: Изменение на Решение № 203 и Решение № 264 за предоставяне на 

безлихвен заем от Община Две могили на „Черни Лом 2008” ЕООД, град Две 

могили. 

По нея докладва:  

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

Комисията разгледа докладната от Кмета на общината за изменение на 

решение № 203 и № 264 за предоставяне на безлихвен заем от община Две 

могили на общинска фирма „Черни лом” ЕООД. Трябва да си признаем, че 

двете решения – 203 и 264 малко подвеждат. Ако ги чете непознат човек ще 

остане с впечатление, че сме отпуснали безлихвен заем от 555 000 лева на 

търговското ни дружество. Действително сумата е само 305 000 лева. От тези 

305 000 лева до момента реално сме отпуснали 176 100 лева. За да бъде 

закупено имуществото необходимо на „Черни Лом 2008” ЕООД, съгласно 

докладната ще е необходима сумата от 221 728 лева. Всичко това, обаче 

следва да го облечем в решение. Предложеното е непълно и неясно. Според 

нас решението ни следва да има следния вид:  

1. Изменя размера на отпуснатия безлихвен заем от 305 000 (триста и 

пет хиляди) лева на 221 728 (двеста двадесет и една хиляди и седемстотин 

двадесет и осем) лева, предоставен на „Черни Лом 2008” ЕООД град Две 

могили, ЕИК 223 749, определен с Решение № 203 по Протокол № 

17/13.08.2008 г. и допълнен с Решение № 264 по Протокол № 24/21.11.2008 

г., като Приложение № 1 добива следния вид: 

Приложение № 1 

СПИСЪК 

на машини и съоръжения, необходими на „Черни Лом 2008” ЕООД 

град Две могили 
 

№ Съоръжения Брой Цена в лева 

1. Улични кошчета с лят бетон 20 1 200.00 

2. Контейнери 507 135 708.00 

3. Пластмасови кофи 240 л 14 420.00 

4. Пластмасови кофи 120 л 386 11 580.00 

5. Ремарке за опесъчаване 1 21 100.00 

6. Храсторези 6 7 620.00 

7. Роторен снегорин за площади и 1 3 600.00  
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тротоари 

8. Косачки 5 6 500.00 

9. Шаси Т 16 М 1 24 000.00 

10. Лекотоварен микробус 1 10 000.00 

 ОБЩО:  221 728.00 

2. Средствата да бъдат отпуснати от собствени общински приходи за 

закупуване на необходимия инвентар. 

3. Крайният срок за възстановяване на средствата по заема е 31.12.2011 

година. 

Разисквания по двадесет и първа точка нямаше. 

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

основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и 

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

организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, във връзка с чл. 10, ал. 

1, т. 11 от Учредителния акт на „Черни Лом 2008” ЕООД град Две 

могили и Докладна записка № 530 от 11.11.2009 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 558 
 

1. Изменя размера на отпуснатия безлихвен заем от 305 000 (триста и 

пет хиляди) лева на 221 728 (двеста двадесет и една хиляди и седемстотин 

двадесет и осем) лева, предоставен на „Черни Лом 2008” ЕООД град Две 

могили, ЕИК 223 749, определен с Решение № 203 по Протокол № 

17/13.08.2008 г. и допълнен с Решение № 264 по Протокол № 24/21.11.2008 

г., като Приложение № 1 добива следния вид: 

Приложение № 1 
 

СПИСЪК 

на машини и съоръжения, необходими на „Черни Лом 2008” ЕООД 

град Две могили 
 

№ Съоръжения Брой Цена в лева 

1. Улични кошчета с лят бетон 20 1 200.00 

2. Контейнери 507 135 708.00 

3. Пластмасови кофи 240 л 14 420.00 

4. Пластмасови кофи 120 л 386 11 580.00 

5. Ремарке за опесъчаване 1 21 100.00 

6. Храсторези 6 7 620.00 

7. Роторен снегорин за площади и 

тротоари 

1 3 600.00  

8. Косачки 5 6 500.00 

9. Шаси Т 16 М 1 24 000.00 

10. Лекотоварен микробус 1 10 000.00 

 ОБЩО:  221 728.00 
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2. Средствата да бъдат отпуснати от собствени общински приходи за 

закупуване на необходимия инвентар. 

3. Крайният срок за възстановяване на средствата по заема е 31.12.2011 

година. 
 

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и втора точка от дневния ред:  

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 532/11.11.2009 г., 

относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост. 

По нея докладва:  

1. Тодор Куцаров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

Постъпило е предложение от Кмета на общината за продажба на 

имоти-частна общинска собственост. Това са 70 дворни места, намиращи се в 

село Пепелина в местностите „Тютюнка махла” и „Зелена махла”. В 

приложението към докладната са допуснати технически грешки: на 15 ред – 

пазарната цена на имота не е 1 079 лева, а 2 698 лева. Предлагам началната 

пазарна цена да стане 2 750 лева. На 43 и 48 ред данъчните оценки са 

съответно 57.70 лева и 61.40 лева, вместо 57.40 лева и 61.70 лева. Дано се 

намерят купувачи, тъй като ми се струва, че малко са завишени цените. 

Комисията подкрепя тази докладна. Точка 2.3. от проекта за решение следва 

да бъде отделено, като точка 2 от него, а точка 2 да стане – точка 3. Да се 

проверят отново местата по площ и оценки, за да не допуснем и някоя друга 

грешка. 

Разисквания по двадесет и втора точка нямаше. 

По двадесет и втора 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. № 532 от 11.11.2009 г., 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 559 
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1. Да бъдат продадени след провеждане на публичен търг с явно 

наддаване имотите описани в Приложение № 1 по предложените пазарни 

цени, които да бъдат начални при провеждането на търга. 

2. Петдесет процента от получените средства от продажбите да се 

предоставят на кметство село Пепелина. 

3.Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите 

действия за: 

3.1. Провеждането на публичния търг за продажба на имотите от 

Приложение № 1. 

3.2. Вписването в Публичния регистър на Община Две могили на 

разпоредителните сделки с имотите – частна общинска собственост. 
 

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и трета точка от дневния ред:  

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 535/13.11.2009 г., 

относно: Актуализиране на списъци за задоволяване нуждите на общински и 

обществени учреждения и ветерани от войните. 

По нея докладва:  

1. Светлозар Донев – Член на Комисията по „Земеделие, гори и 

опазване на околната среда”. 

Комисията разгледа докладната на свое заседание и счита, че след като 

има добита дървесина, тя следва да се разпредели между общинските 

учреждения и сред ветераните от войната. Трябва да се има впредвид, обаче, 

че Грозю Цанев Грозев има постоянен адрес в град Русе и няма право на 

дърва за огрев. В списъка на ветераните следва да се добави само с името на 

Тодор Маринов Донев, който не фигурира в решение № 490. Това променя 

количествата необходими дърва по Приложение № 1. Отделно, считаме, че 

заради едно име не трябва да се приемат нови обобщени списъци. Според нас 

решението следва да добие следния вид:  

1. Изменя Приложение № 1 от Решение № 490 по Протокол № 

38/21.08.2009 г., което добива следния вид: 

 Приложение № 1 

 

ОБОБЩЕН СПИСЪК 
на снабдените с дърва за огрев общински и обществени учреждения и 

ветрани от войните по населени места в Община Две могили за 2009 г. 

 

№ Населено място Общо 

Общински 

(куб. м.) 

Ветерани 

(куб. м.) 

Общо 

(куб. м.) 

1. Две могили 30 18 48 

2. Острица 15 6 21 
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3. Кацелово 47 15 62 

4. К.Върбовка 40 3 43 

5. Батишница 40 12 52 

6. Бъзовец 50 6 56 

7. Чилнов 25 6 31 

8. Баниска 75 18 93 

9. Помен 35 3 38 

10. Могилино 0 9 9 

11. Широково 5 3 8 

 ОБЩО : 362 99 461 
 

2. Тодор Маринов Донев с постоянен адрес в село Широково, ул. 

„Н.Й.Вапцаров” № 20 да бъде включен в Приложение № 2 към Решение № 

490 по Протокол № 38/21.08.2009 г., като количеството дърва за огрев, 

предвидени за ветераните от войната се увеличи от 96 куб. м. на 99 куб. м., а 

общото количество дърва да стане 461 куб. м. 

3. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението на Общинския съвет. 

Разисквания по двадесет и трета точка нямаше. 

По двадесет и трета 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. 4 от Правилника за организация 

и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация, чл. 53, ал. 4 от Закона за горите във 

връзка с чл. 80, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за горите и 

чл. 76 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 и  Докладна записка с вх. № 535 от 13.11.2009 г., 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 560 
 

1. Изменя Приложение № 1 от Решение № 490 по Протокол № 

38/21.08.2009 г., което добива следния вид: 

 Приложение № 1 

ОБОБЩЕН СПИСЪК 
на снабдените с дърва за огрев общински и обществени учреждения и 

ветрани от войните по населени места в Община Две могили за 2009 г. 

 

№ Населено място Общо 

Общински 

(куб. м.) 

Ветерани 

(куб. м.) 

Общо 

(куб. м.) 

1. Две могили 30 18 48 

2. Острица 15 6 21 
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3. Кацелово 47 15 62 

4. К.Върбовка 40 3 43 

5. Батишница 40 12 52 

6. Бъзовец 50 6 56 

7. Чилнов 25 6 31 

8. Баниска 75 18 93 

9. Помен 35 3 38 

10. Могилино 0 9 9 

11. Широково 5 3 8 

 ОБЩО : 362 99 461 
 

2. Тодор Маринов Донев с постоянен адрес в село Широково, ул. 

„Н.Й.Вапцаров” № 20 да бъде включен в Приложение № 2 към Решение № 

490 по Протокол № 38/21.08.2009 г., като количеството дърва за огрев, 

предвидени за ветераните от войната се увеличи от 96 куб. м. на 99 куб. м., а 

общото количество дърва да стане 461 куб. м. 

3. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението на Общинския съвет. 
 

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 15 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 № 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. 

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 

№ 561 

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

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за изплащане на 

еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби 
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жители и пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени 

аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община Две 

могили, област Русе. 

 2. Определя същата да бъде разгледана като т. 24 от дневния ред, а т. 24 

– да стане т. 25. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и четвърта точка: 

Докладна записка от Красимир Кунев с вх. № 508/04.11.2009 г., 

относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 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 – второ четене. 

По нея докладва:  

1. Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 

Колеги, няма направени нови писмени предложения за изменение и 

допълнение на Наредбата. По тази причина ви предлагам да я приемем на 

второ четене, като тя влезе в сила от 01.01.2010 г. 

Разисквания по двадесет и четвърта точка нямаше. 

По двадесет и четвърта 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 и Докладна записка с вх. № 508 от 04.11.2009 г.,  

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 562 
 

1. Приема на второ четене, считано от 01.01.2010 г. Наредба за 

изменение и допълнение на 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. 

 Приложение: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за 

изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на 

социално-слаби жители и пострадали при пътно-транспортни произшествия, 
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производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на 

община Две могили, област Русе. 
  

Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и пета 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 четиридесет и третото, редовно 

заседание на Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

МИ/МИ 

 

Председател на Общинския съвет – Две могили:  

     

 

_____________________ (Байчо Петров Георгиев) 

 


