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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 
 

№ 45 
 

Днес, 29 януари 2010 година, в 10.00 часа, в сградата на Община Две 

могили, в конферентната зала, започна четиридесет и петото, 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. 

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, Кметове на Кметства от Община Две могили, Марийка 

Андреева – Директор дирекция „ФСД и управление на собствеността”, 

Цветанка Радушева – Главен счетоводител, Росица Димитрова – Старши 

експерт “Бюджет”, граждани. 

Байчо Георгиев обяви: 

Колеги, Кметът на Общината оттегли докладната, която е предвидена 

да бъде разгледана под точка 23. По тази причина докладните, които са 

записани в дневния ред след тази точка, ще минат с един ред напред.  

Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на 

дневния ред? 

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

точките от дневния ред, по които той трябваше да докладва, като член на 

комисията по “Бюджет и финанси” – 12 и 25, ще докладвам аз. 

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

по точките от дневния ред, по които той трябваше да докладва, като член на 

комисията по “Териториално устройство и строителство, общинска 

собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална 

политика и евроинтеграция” – 8 и 23, ще докладвам аз. 

Огнян Георгиев: Г-н Председател, в отсъствието на Сезер Сабах, по 

точка 21 от дневния ред, по която той трябваше да докладва, като член на 

комисията по „Проблемите на децата, младежта, спорта и туризма”, ще 

докладвам аз. 
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Светлозар Донев: Г-н Председател, в отсъствието на Сезер Сабах, по 

точка 22 от дневния ред, по която той трябваше да докладва, като член на 

комисията по „Образование, култура и културно-историческо наследство”, 

ще докладвам аз. 

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. № 6/18.01.2010 г., 

относно: Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския 

съвет в Община Две могили за 2009 година. 

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

финанси”.  

2. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 7/18.01.2010 г., 

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

Общинската администрация за 2009 година 

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 Драгомир Дамянов с вх. № 8/18.01.2010 г., 

относно: Информация за работата на общинската администрация по 

административното обслужване на физическите и юридическите лица през 

2010 г. 

Докладва: Ахмед Феим – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

4. Отчет от Драгомир Дамянов с вх. № 9/18.01.2010 г., относно: 

Изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и 

състоянието на общинския дълг за периода 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. на 

Община Две могили. 

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

финанси”.  

5. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 10/18.01.2010 г., 

относно: Актуализация на плана за капиталовите разходи и промени по 

бюджета на Община Две могили за 2009 г. 

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

финанси”.  

6. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 11/19.01.2010 г., 

относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 

за определяне размера на местните данъци и такси на територията на Община 

Две могили, област Русе. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 
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самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

7. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 12/19.01.2010 г., 

относно: Изплатени командировъчни пари на Кмета на Общината и 

Председателя на Общински съвет – Две могили. 

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

финанси”.  

8. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 13/20.01.2010 г., 

относно: Приемане на структура и числеността на общинска администрация 

– Две могили и дейностите към нея, считано от 01.01.2010 г. 

Докладва: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

9. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 14/20.01.2010 г., 

относно: Покупко-продажба на недвижим имот – частна общинска 

собственост. 

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

финанси”.  

10. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 15/20.01.2010 г., 

относно: Покупко-продажба на недвижим имот – частна общинска 

собственост. 

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

финанси”.  

11. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 16/20.01.2010 г., 

относно: Покупко-продажба на недвижим имот – частна общинска 

собственост. 

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

финанси”.  

12. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 18/20.01.2010 г., 

относно: Продажба на недвижим имот – „Рибарник” – имот № 000424 в 

землището на село Кацелово, местност „Под Лагиц” от 3.843 дка. 

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

финанси”.  

13. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 19/20.01.2010 г., 

относно: Продажба на недвижим имот – „Рибарник” – имот № 000427 в 

землището на село Кацелово, местност „Под Лагиц” от 2.889 дка. 

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

финанси”.  

14. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 20/20.01.2010 г., 

относно: Продажба на недвижим имот – Поземлен имот № 000219 по КВС в 

землището на село Кацелово, местност „Чифлик дере” с площ от 2.307 дка, 

заедно с построената в него туристическа хижа. 

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

финанси”.  
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15. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 21/20.01.2010 г., 

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

общинска собственост за 2010 г. 

Докладва: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

16. Докладна записка от Боян Симеонов с вх. № 22/20.01.2010 г., 

относно: Представяне на Отчет за дейността на Местната комисия за борба с 

противообществени прояви на малолетните и непълнолетните град Две 

могили за 2009 г. 

Докладва: Светлозар Донев – Председател на Комисията по 

„Образование, култура и културно-историческо наследство”. 

17. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 23/20.01.2010 г., 

относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, 

предоставяни на физически и юридически лица на територията на Община 

Две могили, област Русе. 

Докладва: Ахмед Феим – Член 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. № 24/20.01.2010 г., 

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

собственост чрез публично-оповестен конкурс. 

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. № 25/20.01.2010 г., 

относно: Предоставяне на помещения – публична общинска собственост за 

нуждите на „Център за обществена подкрепа” в град Две могили. 

Докладва: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

20. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 26/20.01.2010 г., 

относно: Отмяна на решение № 122 по Протокол № 12/23.05.2008 г. на 

Общински съвет за приемане на Общинска стратегия за развитие на 

социалните услуги за деца и възрастни и приемане на Общинска стратегия за 

развитие на социалните услуги за деца и възрастни в Община Две могили 

2010 – 2015 г.  

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

социална политика”.  

21. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 27/20.01.2010 г., 

относно: Приемане на Културен и спортен календар на Община Две могили 

за 2010 г. 

Докладва: Мехмед Чолаков – Секретар на Комисията по 

„Образование, култура и културно-историческо наследство”. 
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                                 Огнян Георгиев – Председател на Комисията по 

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

22. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 28/20.01.2010 г., 

относно: Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в 

Община Две могили през 2010 г. 

Докладва: Светлозар Донев – Председател на Комисията по 

„Образование, култура и културно-историческо наследство”. 

23. Обяснителна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 

30/21.01.2010 г., относно: Приемане бюджета на Община Две могили за 2010 

г. 

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

финанси”.  

                    Пламен Лашев – Секретар на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

                    Велко Иванов – Председател на Комисията по „Земеделие, 

гори и опазване на околната среда”. 

                              Светлозар Донев – Председател на Комисията по 

„Образование, култура и културно-историческо наследство”. 

                              Ахмед Феим – Председател на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

                              Велико Стефанов – Председател на Комисията по 

„Законност, обществен ред и сигурност”. 

                              Микерям Адям – Председател на Комисията по 

“Проблемите на гражданското общество, предотвратяването и разкриването 

конфликти на интереси и вероизповеданията”. 

                              Огнян Георгиев –  Председател на Комисията по 

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

24. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 31/22.01.2010 г., 

относно: Отпускане на Аксел Хасанова Алиева, живееща в град Две могили 

на улица „Чаталджа” № 1 на еднократна финансова помощ за раждане на 

второ дете – Айчел Хасанова Мустафова. 

Докладва: Красимир Кунев – Председател на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

   Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

25. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 32/22.01.2010 г., 

относно: Отпускане на Мергюл Ахмедова Мехмедова, живееща в село 

Кацелово, на улица „Трети март” № 24 на еднократна финансова помощ за 

раждане на второ дете – Дидек Недретова Ахмедова 

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

социална политика”.  

   Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  
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26. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 33/22.01.2010 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Веселин Койчев 

Манев, живеещ в град Две могили, на ул. „Кирил и Методий” № 8. 

Докладва: Ахмед Феим – Член на Комисията по “Здравеопазване и 

социална политика”.  

   Петър Петров – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

27. 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: 

1. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 6/18.01.2010 г., 

относно: Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския 

съвет в Община Две могили за 2009 година. 

По нея докладва: 

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

От представеният отчет за изпълнението на бюджета на Общинския 

съвет през 2009 година, става ясно, че планираните средства, след няколко 

актуализации през годината са в размер на 81 136 лева. От тях сме 

изразходвали 79 392 лева. Становището на комисията ни е да приемем 

представения ни отчет, тъй като няма разходи, които да са извършени 

нецелесъобразно. 

Разисквания по първа точка нямаше. 

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

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

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

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

и Докладна записка с вх. № 6 от 18.01.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 577 
 

1. Приема Отчета за изпълнението бюджета на Общинския съвет в 

Община Две могили за 2009 година. 

Приложение: Отчет за изпълнението бюджета на Общинския съвет в 

Община Две могили за 2009 година. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Втора точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 7/18.01.2010 г., 

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

Общинската администрация за 2009 година 

По нея докладва: 

1. Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 

Нашата комисия, за втори път разглежда докладна с такова съдържание 

и проект за решение. Председателят на Общинския съвет се е постарал да ни 

предостави допълнително и справка за тези решения, които се предлага да 

бъдат снети от отчет. Това той е направил за наше улеснение. Разбира се, 

решенията които се предлага да бъдат снети не са много. Ние прегледахме 

едно по едно същите и становището ни е, тези решения да бъдат снети от 

отчет, така както е направено предложението. 

 Разисквания по втора точка нямаше. 

 По втора точка от дневния ред, Общинският 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. № 7 от 18.01.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 578 
 

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

Общинската администрация за периода от 12.11.2007 г. до 31.12.2009 г. 

включително – № № 62, 63, 110, 112, 306, 320, 329, 330, 342, 362, 415, 440, 

447, 448, 449, 514, 529 – 17 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, 64, 68, 69, 70, 78, 79, 95, 100, 103, 

104, 106, 114, 125, 128, 139, 154, 160, 169, 184, 196, 199, 207, 212, 215, 216, 

222, 223, 226, 230, 231, 242, 243, 244, 260, 261, 263, 278, 279, 280 – 41 броя. 

3. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за представяне в Общинския съвет доказателства, относно не 

снетите от отчет решения. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Трета точка от дневния ред:  

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 8/18.01.2010 г., 

относно: Информация за работата на общинската администрация по 
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административното обслужване на физическите и юридическите лица през 

2010 г. 

По нея докладва:  

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

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 

уредба, регионална политика и евроинтеграция”:  

Комисията разгледа на свое заседание предоставената ни информация. 

Такава информация се внася за разглеждане от нас за втори път от началото 

на мандата ни. По този начин, ние можем да сравним, какво е направено през 

2009 година и да сравним с резултатите, който бяха отчетени в информацията 

от 2008 г. Госпожа Галя Кънчева се е постарала подробно да представи, 

какво е направено през отминалата година по административното 

обслужване на гражданите в общината. През 2009 г. имаше забележки от 

гражданите по начина на заплащане на услугите само чрез банката, но от 

началото на тази година, този проблем е решен. Работи се по проект по 

Оперативна програма „Административен капацитет”, където се надявам след 

време да имаме електронна  страница, с която всички да се гордеем. Вярвам, 

че през тази година, още повече ще се подобри административното 

обслужване на жителите от общината и резултатите които ще отчетем през 

2011 година ще бъдат по-високи, от тези, които отчитаме сега. Предлагам да 

приемем тази информация. 

Разисквания по трета точка нямаше. 

По трета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание, 
чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 

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

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

във връзка с Решение № 565 по Протокол № 44 от 18.12.2009 г. и 

Докладна записка с вх. № 8 от 18.01.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 579 
 

1.  Приема предоставената Информация за работата на общинската 

администрацията по административното обслужване на физически и 

юридически лица през 2009 година. 

 Приложение: Информация за работата на общинската администрация 

по административното обслужване на физическите и юридическите лица 

през 2009 година. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Четвърта точка от дневния ред: 
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Отчет от Драгомир Дамянов с вх. № 9/18.01.2010 г., относно: 

Изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и 

състоянието на общинския дълг за периода 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. на 

Община Две могили. 

 По тази точка първо думата бе дадена на Цветанка Радушева – Главен 

счетоводител в Община Две могили. Тя използвайки мултимедия, представи 

Отчета на Общината за 2009 г.  

След това, по нея докладва: 

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

Представянето на отчета по този начин, ми хареса. Аз искам, все пак да ви 

заостря вниманието на следните моменти от него: от представения отчет е 

видно, че приходите от държавни дейности са 2 810 747 лева, а от местни 

дейности – 2 501 721 лева, или общо приходите на Общината за 2009 г. са 

5 312 468 лева. По разходната част държавните дейности са 2 810 047 лева, 

като те се дофинансират от Общината в размер на 563 730 лева. Получени са 

допълнителни средства по проекти „Красива България” от ПУДООС и други. 

Има останал преходен остатък от 2008 г., който е в размер на 69 447 лева. 

След отразяване на всички корекции, сборния бюджет към 31.12.2009 г. е 

6 978 925 лева, като държавните приходи са 3 247 574, а местните – 3 731 351 

лева. Мисля, че бюджета през 2009 г. беше много добър, който възлиза на 

6 978 925 лева. По разходната част най – много пари са за образование. 

Капиталовите разходи са значително увеличени. През 2009 г. получихме 

приходи, които отиват за капиталовите разходи. Инвестиционната програма е 

доста добра. През тази година се спечели проекта за канализация на град Две 

могили, който е на стойност над 1 000 000 лева. Предлагам да приемем 

отчета, който ни е представен. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие: 

1. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 

Бюджетът на Общината за 2009 г. е приключил и от 5 300 000 лева, 

имаме реализиран – 6 025 000 лева. Имаме и неразплатени задължения, които 

са в размер на 310 000 лева, но това са за проекти и за външни услуги. Голяма 

част от тези средства ги разплатихме вече. Реално в Общината сме вкарали 

1 000 000 лева допълнително. Неизпълнението на бюджета е главно от 

непродадено имущество. Смятам, че независимо от кризата, имахме един 

успешен бюджет за 2009 г. 

След приключване на разискванията по четвърта точка от 

дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 27, 

ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, 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. 1, чл. 42, ал. 4 

от Закона за общинските бюджети, чл. 9, ал. 1 от Закона за общинския 

дълг и Докладна записка с вх. № 9 от 18.01.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 580 
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1. Приема Уточнен годишен план на бюджета за 2009 г по приходната 

и разходната част, по функции и дейности, както следва: 
 

1.1. По прихода 6 978 925 лева 

1.2. По разхода 6 978 925 лева 
 

2. Приема Отчета за изпълнението на бюджета за 2009 г. в съответствие 

с единната бюджетна класификация в следните параметри: 
 

 

2.1. По прихода (разпределени по параграфи, съгласно 

Приложение № 1): 
6 025 148 лева 

2.1.1. Данъчни приходи  255 757 лева 

2.1.2. Неданъчни приходи 1 487 555 лева 

2.1.3.  Взаимоотношения с РБ (субсидии) 3 736 696 лева 

2.1.4. Трансфери от министерства и ведомства  753 387 лева 

2.1.5. Предоставени временни безлихвени заеми 115 742 лева 

2.1.6. Предоставена временна финансова помощ (минус) – 91 131 лева  

2.1.7. Средства на разпореждане (минус) – 374 лева 

2.1.8. Друго финансиране .постъпили депозити и 

изплатени средства на фонд „Енергийна 

ефективност” 

 55 510 лева 

2.1.9. Средства по сметки в това число преходен остатък 

от 2008 г. (плюс)  

 69 447 лева 

2.1.10. Средства по сметки в банка в края на 2009 г. 

(минус) 
– 357 441 лева 

2.2. По разхода (разпределени по параграфи, съгласно 

Приложение № 1, в това число и отчета за 

изразходваните средства за основен ремонт и 

придобиване на дълготрайни материални активи, 

съгласно Приложение № 2): 

6 025 148 лева 

 

 3. Приема Отчета за изпълнението на извънбюджетните сметки и 

фондове за 2009 г. в следните размери: 
  

3.1. Специален Фонд за инвестиции и дълготрайни 

активи  

 

3.1.1. Наличност в началото на периода 9 лева 

3.1.2. Приходи 0 лева 

3.1.3. Наличност в края на периода         9 лева  

3.2. Извънбюджетна сметка на Национален фонд на 

Структурни и кохезионни фондове 

 

3.2.1. Получени приходи 838 881 лева 

3.2.2. Разходи 833 008 лева 

3.2.3. Наличност в края на периода 5 873 лева 

3.3. Извънбюджетна сметка на Разплащателна агенция 

към ДФ „Земеделие” 

 

3.3.1. Получени приходи 55 469 лева 
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3.3.2. Разходи 55 468 лева 

3.3.3. Наличност в края на периода 1 лев 

 Обща наличност: 5 883 лева 
 

 4. Приема Отчета за състоянието на общинския дълг на Общината за 

2009 г. в следните размери: 
  

4.1. Заем от фонд „Енергийна ефективност” през 2006 г. 100 000 лева 

4.2. Лихви по погасителен план 12 708 лева 

 Общо: 112 708 лева 

4.3. Изплатени средства от главницата (2006, 2007, 2008 

и 2009 г.) 

66 667 лева 

4.4. Изплатени разходи по лихва  11 320 лева  

 Общо изплатени средства:  77 987 лева 
4.5. Остатък за погасяване от главницата  33 333 лева 

4.6. Остатък за погасяване от лихвата  1 388 лева 
 

 Приложение: Приложение № 1 и № 2. 
 

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 10/18.01.2010 г., 

относно: Актуализация на плана за капиталовите 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”:  

С приключването на 2009 година се представя обобщен вариант до 

момента на състоянието на капиталовите разходи, извършени през 

отминалата година. Вижда се, че парите по проект „Красива България” са 

възстановени. Има разходи, които са по програми, но Общината не ги е 

изплатила. Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа докладната и няма 

забележки и предлагам да се приеме. 

Разисквания по пета точка нямаше. 

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

21, ал. 1, т. 6 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. 18 от Закона за 

общинските и  Докладна записка с вх. № 10 от 18.01.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 581 
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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., съгласно Приложение № 1. 

Приложение 1 

План на капиталовите разходи, финансирани с целева субсидия от 

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

(актуален към 30.12.2009 г.) 
 

Параграфи в т.ч.: 

наименование на 

обекта или позиция 

Било В т.ч.  Става В т.ч. 

Субси-

дия РБ 

Собств

ени 

сред-

ства 

Субси-

дия РБ 

Собств

е- 

ни 

средств

а 

2 3   3   
Всичко капиталови 

разходи 

1351857 424 300 927557 1470247 424300 1045947 

ЧЛ.10.АЛ.1 от ЗДБ 424 300 424 300  424300 424300  

Собствени средства 

(Уницеф, ПУДООС) 

927557  927557 1040470  1040470 

5100 Основен ремонт на 

дълготрайни материални 

активи 

782447 349505 432942 886388 349505 536883 

Функция 01  

„Общи държавни служби” 

55921 38210 17711 55921 38210 17711 

Реконструкция общинска 

административна сграда 

29853 28210 1643 29853 28210 1643 

Ремонт администр.сграда 

кметство с.Баниска 

26068 10000 16068 26068 10000 16068 

Функция 03  

„Образование” 

22019  22019 36119  36119 

Ремонт ОУ Баниска  15809  15809 15309  15309 

Ремонт глидери СОУ Две 

могили 

6210  6210 6210  6210 

ППР Покрив ЦДГ Две 

могили 

   14600  14600 

Функция 05  

„Социално осигуряване и 

грижи” 

425194 139400 285794 475421 139400 336021 

Преустройство Дом 2 в Мо-

гилино в защитено жилище 

за възрастни с увреждания-

ППР,СН 

34511 29400 5111 34511 29400 5111 

Преустройство Дом 1 в Мо- 

гилино в дом за възрастни 

хора с деменция 

ППР и СН 

Възстановени КР от МФ по 

проекта “Кр.Б-я” 

14210 

 

 

14400 

110000 

 

 

 

 

110000 

14210 

 

 

14400 

14210 

 

 

14400 

110000 

 

 

 

 

110000 

14210 

 

 

14400 

 

Център за настаняване от 252073  252073 302300  302300 
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семеен тип (старата сграда 

на ЦДГ Две могили) 

УНИЦЕФ 

Функция 06 

Жилищностроит.благоус

тр.комун.стоп. и опазване 

на окол. среда. 

23040  23040 46080  46080 

Изграждане на инфра-

структура по Мярка 322 в 

Могилино, Помен, Баниска, 

Бъзовец и Батишница 

11520  11520 23040  23040 

Изграждане на инфра-

структура по Мярка 322 в 

Кацелово,Каран Върбовка, 

Острица, Чилнов и 

Широково 

11520  11520 23040  23040 

Функция 07 

„Почивно дело,култура и 

религиозни дейности” 

77378 15000 62378 77378 15000 62378 

Възстановяване ограда на 

гробищен парк Две могили 

19926  19926 19926  19926 

Ремонт летен театър гр.Две 

могили 

57452 15000 42452 57452 15000 42452 

Функция 08 

”Икономически дейности 

и услуги” 

178895 156895 22000 195469 156895 38574 

Проект „Биоразнообразие-

къщата на прилепите” 

3000 3000  17500 3000 14500 

Оборудване посетителски 

център пещера „Орлова 

чука” 

17000  17000 19074  19074 

Ремонт път TGV 1137 от 

км 17 до км 25 (Могилино-

Баниска) 

59928 59928  59928 59928  

Ремонт път RSE 3038 (път 

ІІІ-5001 с.Пепелина) от км 

0 до км 1+400 

93967 93967  93967 93967  

Изграждане туристическа 

инфраструктура пещера 

„Орлова чука” 

5000  5000 5000  5000 

5200 Придобиване на 

дълготрайни материални 

активи 

537180 43365 493815 546152 43365 502787 

Функция 01 

„Общи държавни служби” 

15523  15523 15523  15523 

Компютри 4 бр. За общ. 

администрация 

5261  5261 5261  5261 

Климатици – 2 бр. 

(засед.зала и ОбС) 

2185  2185 2185  2185 

Хилти 769  769 769  769 

Система за видеонаблю-

дение – кметство с.Помен 

1100  1100 1100  1100 
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Система за видеонаблю-

дение в административна 

сграда Две могили 

1356  1356 1356  1356 

Заседателна маса в адм. 

сграда 

3679  3679 3679  3679 

Система за озвучаване на 

заседателна зала 

1173  1173 1173  1173 

Функция 02 

„Отбрана и сигурност” 

47725  47725 47725  47725 

Подпорна стена СОУ 47725  47725 47725  47725 

Функция 03 

„Образование” 

153843  153843 153843  153843 

Двоен хладилен шкаф за 

млечни продукти ЦДГ 

гр.Две могили 

2940  2940 2940  2940 

Музикална уредба – ЦДГ 

Две могили 

1060  1060 1060  1060 

Мълниеносна защита – ЦДГ 

Баниска, филиал Бъзовец 

1300  1300 1300  1300 

Компютър – ОДК Две 

могили 

1300  1300 1300  1300 

Спортна площадка СОУ Две 

могили 

70000  70000 70000  70000 

Дофинансиране спортна 

площадка СОУ Две могили 

61420  61420 61420  61420 

Система за видеонаблю-

дение СОУ Две могили 

4022  4022 4022  4022 

Климатик автобус 6396  6396 6396  6396 

Закупуване лаптоп ОУ 

Баниска 

940  940 940  940 

Закупуване на 2 бр. компю-

търни системи-ученически 

стол 

1469  1469 1469  1469 

Закупуване на омекотител-

на инсталация към парен 

котел СОУ Две могили 

2996  2996 2996  2996 

Функция 05 

„Социално осигуряване и 

грижи” 

8900  8900 11895  11895 

Лекотоварен автомобил 8900  8900 8900  8900 

Придобиване инвентар 

Защитено жилище 

   2995  2995 

Функция 06 

„Жилищностроит.благоу

стр.комун.стоп. и азване 

на окол. Среда” 

308989 43365 265624 314966 43365 271601 

Изграждане на автомоби-

лен паркинг в кв.75 

45469 43365 2104 51446 43365 8081 

Сметосъбирачна машина-

дофинансиране 

36384  36384 36384  36384 

Сметосъбирачни машини – 

2 бр ПУДООС 

227136  227136 227136  227136 
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Функция 07  

„Почивно дело,култура и 

религиозни дейности” 

2200  2200 2200  2200 

Изработка футболни врати 2200  2200 2200  2200 

5300 Придобиване на 

нематериални активи 

800  800 800  800 

Функция 03  

„Образование” 

800  800 800  800 

Програма „Склад материа-

ли” ученически стол 

800  800 800  800 

5503 Капиталови 

трансфери 

   5477  5477 

Функция 06 

„Жилищо строителство и 

БКС” 

   5477  5477 

Изграждане на регионално 

депо 

   5477  5477 

9700  Резерв 31430 31430  31430 31430  

Функция 08 

”Икономически дейности 

и услуги” 

31430 31430  31430 31430  

ППР Индустриална зона ма-

сив 42 имот 107 Две могили 

31430 31430  31430 31430  

 

2. Променя бюджета на Община Две могили към 30.12.2009 г. в 

приходната и разходната част по мероприятия и параграфи, съгласно 

Приложение № 2. 

Приложение № 2 
 

ПРИХОДИ Параграф Увеличава 

(лева) 

Намаля

ва 

(лева) 

МЕСТНИ ПРИХОДИ    

Получени трансфери 61 02 119863  

 Имуществени данъци    

Данък върху недвижими имоти 13 01 5477  

- данък върху превозните средства 13 03 14810  

-данък при придоб.на имущ. по дарения и 

възмезден начин 

13 04  20287 

Неданъчни приходи    

Приходи от наеми на земя 24 06 162327  

Приходи от лихви по банкови осметки 24 08 74  

Такси за ползване на ДСП 27 04 902  

Такси за ползване на пазари 27 05 57  

Такси за технически услуги 27 10 2981  

Туристически такси 27 16 180  

Глоби, санкции 28 02 250  

Други неданъчни приходи 36 19 1946  

Внесен данък върху приходи от стопанска 37 02 -6234  



 

 16 

дейност 

Постъпления от продажба на сгради 40 22  162483 

ВСИЧКО ПРИХОДИ:  302633 182770 

РАЗХОДИ    

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ    

Общинска администрация   15958 

Вода, горива и енергия 10 16  10481 

Разходи за членски внос 46 00  5477 

    

Целодневни детски градини  14600  

Основен ремонт на ДМА 51 00 14600  

    

Извънучилищни дейности  995 563 

Изплатени суми от СБКО, за облекло и 

други на персонала, с характер на 

възнаграждение 

02 05  77 

Осиг.вноски от работод. За ДОО 05 51  10 

Медикаменти 10 12  6 

Материали 10 15 103  

Вода, горива и енергия 10 16  470 

Външни услуги 10 20 856  

Командировки в страната 10 51 36  

    

Осветление на улици и площади   10260 

Материали 10 15  693 

Вода, горива и енергия 10 16  9530 

Външни услуги 10 20  37 

    

Изграждане, ремонт и поддържане на 

уличната мрежа 

 23040  

Основен ремонт на ДМА 51 00 23040  

    

Др.дейности БКС  6368 8118 

Др.възнаграждения по 

извънтр.правоотношения 

02 02  245 

Осиг.вноски от работод. За ДОО 05 51  6 

Здравноосигурителни вноски от 

работодатели 

05 60  1 

Вноски за ДЗПО 05 80  11 

Материали 10 15  7855 

Вода, горива и енергия 10 16 122  

Външни услуги 10 20 269  

Основен ремонт на ДМА 51 00   

Придобиване на ДМА 52 00 5977  
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Озеленяване   3403 

Материали 10 15  2215 

Вода, горива и енергия 10 16  1188 

    

Чистота  47558 3235 

Заплати от правоотн.приравн. към трудове 01 01  2327 

Др.възнаграждения по 

извънтр.правоотношения 

02 02  670 

Изплатени суми от СБКО, за облекло и 

други на персонала, с характер на 

възнаграждение 

02 05  43 

Други възнаграждения 02 09 10  

Осиг.вноски от работод. За ДОО 05 51  195 

Вноски за ДЗПО 05 80 12  

Материали 10 15 2087  

Вода, горива и енергия 10 16 887  

Външни услуги 10 20 38798  

Платени данъци, мита и такси 10 40 287  

Капиталови трасфери за организации с 

нестопанска цел 

55 03 5477  

    

Спортни бази за масова физкултура   27092 

Материали 10 15  6724 

Вода, горива и енергия 10 16  2118 

Субсидии на организации с нестопанска 

цел 

45 00  18250 

    

Др.дейности по туризма  367  

Вода, горива и енергия 10 16 367  

    

Др.дейности по икономика  16574 367 

Външни услуги 10 20  367 

Основен ремонт на ДМА 51 00 16574  

    

Други некласифицирани разходи  73205  

Други разходи 10 98 73205  

    

ДОФИНАНСИРАНЕ НА 

ДЪРЖ.ДЕЙНОСТИ С ОБЩ.ПРИХОДИ 

   

Общообразователни училища  591  

Вода, горива и енергия 10 16 591  

    

Извънучилищни дейности   432 
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Др.възнаграждения по 

извънтр.правоотношения 

02 02  432 

    

Др.дейности по образованието  4885  

Външни услуги 10 20 4885  

    

Програми за временна заетост  23 765 

Др.възнагр.за нещатен персонал по тр.пр. 02 01 23  

Обезщетения  на персонала 02 08  140 

Осиг.вноски от работод. За ДОО 05 51  364 

Здравноосигурителни вноски от 

работодатели 

05 60  254 

Вноски за ДЗПО 05 80  7 

    

Център за настаняване от семеен тип  661  

Материали 10 15 661  

    

Защитени жилища  1189  

Вода, горива и енергия 10 16 1189  

    

ВСИЧКО РАЗХОДИ   190056 70193 
 

3. Бюджетът на Община Две могили в приходната и разходната част 

към 30.12.2009 г. придобива следните размери: 
 

Данъчни приходи    300 500 лв. 

Неданъчни приходи 1 834 867 лв. 

Взаимоотношения с РБ (субсидия)  4 097 615 лв. 

Трансфери    753 013 лв. 

Получени временни безлихвени заеми   185 609 лв. 

Операции с финансови активи – 262 126 лв. 

Остатък от предходен период 69 447 лв. 

ВСИЧКО ПРИХОД И РАЗХОД: 6 978 925 лв. 
 

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 11/19.01.2010 г., 

относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 

за определяне размера на местните данъци и такси та територията на Община 

Две могили, област Русе. 

По нея докладва: 
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1. Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 

В брой 95 на Държавен вестник от миналата година бе публикуван 

Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси. В 

него бяха допълнени, изменени и отменяни алинеи и членове. Проектът, 

който ни се предлага е съобразен с тези изменения. Това, което искам да 

стигне до нашите съграждани, е че с тези промени не се увеличава от наша 

страна, нито един данък – било то данък върху недвижимите имоти, данък 

върху наследствата, данък при придобиване на имущества по дарение и 

безвъзмезден начин, данък върху превозните средства или патентен данък. 

Просто допълваме с текстове, които са изменени в закона, а тези, които са в 

Наредбата ни им противоречат.  

Да не пропусна, ще отбележа само, че при безвъзмездно придобиване 

на имущество и при придобиване на имоти и ограничени вещни права върху 

тях по давност, ще се плаща данък придобиване съгласно чл. 44, ал. 3 от 

Закона за местните данъци и такси. Предлагам да приемем предложението за 

изменение и допълнение на Наредба № 1. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 

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. № 11 от 

19.01.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 582 
 

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

Наредба № 1 за определяне размера на местните данъци и такси на 

територията на в Община Две могили, област Русе. 

Приложение: Наредба за изменение и допълнение за Наредба № 1 за 

определяне размера на местните данъци и такси на територията на в 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. № 12/19.01.2010 г., 

относно: Изплатени командировъчни пари на Кмета на Общината и 

Председателя на Общински съвет – Две могили. 

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

Разходите за командировки на Кмета на Общината са в размер на 955 

лева, а на Председателя на Общинския съвет – 450 лева. Те са направени през 

второто полугодие на 2009 г.. Всички, те са в изпълнение на определени 

задачи. По тази причина, нашата комисия предлага да бъдат одобрени 

направенети разходи.  

Разисквания по седма точка нямаше. 

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 Общински съвет Две могили, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация във връзка 

с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, приета с ПМС 

№ 72/3.12.1986 г., обн., ДВ. бр. 11 от 10.02.1987 г...изм. бр. 2 от 08.01.2008 

г., в сила от 01.01.2008 г. и Докладна записка с вх. № 12 от 19.01.2010 г., 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 583 
 

1. Одобрява направените разходи за командировки за периода 

01.07.2009 г. до 31.12.2009 г., както следва: 

1.1. На Кметът на Общината – Драгомир Дамянов Драганов в размер на 

955.91 лв., а именно: 
 

1.1. РКО № 850/22.07.09 г. 23.47 1.8. РКО № 1258/30.10.09 г. 20.00 

1.2. РКО № 865/27.07.09 г. 20.00 1.9. РКО № 1259/20.02.09 г. 20.00    

1.3. РКО № 919/23.07.09 г. 23.95  1.10. РКО № 1328/23.11.09 г. 479.18 

1.4. РКО № 1135/30.09.09 г. 205.36 1.11. РКО № 1354/30.11.09 г. 20.00 

1.5. РКО № 1193/13.10.09 г. 60.00  1.12. РКО № 1416/14.12.09 г. 20.00 

1.6. РКО № 1221/03.02.09 г. 23.95 1.13. РКО № 1454/18.12.09 г.   20.00 

1.7. РКО № 1257/30.10.09 г.   20.00    
 

2. На Председателят на Общинския съвет – Байчо Петров Георгиев в 

размер на 499.18 лв., а именно: 
 

2.1. РКО № 1339/25.11.09 г. 479.18 2.2. РКО № 1452/18.12.09 г. 20.00 
 

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 13/20.01.2010 г., 

относно: Приемане на структура и числеността на общинска администрация 

– Две могили и дейностите към нея, считано от 01.01.2010 г. 

По нея докладва: 
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1. Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

Комисията разгледа докладната записка. Чрез промени в сруктурата и 

числеността на общинската администрация, Кмета на Общината се надява да 

се подобри обслужването на населението. До сега общия брой на 

администрацията бе 140 човека. Сега се предлага тя да се увеличи с още 

двама души. Съкращава се един човек, който работи към Обредния дом. В 

същото време се назначават един шофьор на училищен автобус, един 

работник в чистотата и един компютърен специалист. Кметът трябва да си е 

направил правилно сметката и наистина хората от администрацията, така 

както са разположени в структурата, да заработят още по-добре. Предлагам 

да приемем предложената ни структура и численост. 

В разискванията по осма точка взеха участие: 

1. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 

Искам само да уточня някои неща по структурата. Тази нова структура 

я предлагам за да дефинирам функциите на служителите от Общината. 

Вижда се, че не сме увеличили съществено числеността на администрацията. 

Трябва да се има предвид и обстоятелството, имаме 5 незаети длъжности, 

някой от които са заети от лица, които са по майчинство. 

2. Енчо Петров – Общински съветник: 

Разбира се, че динамичното развитие на Общината, иска динамично 

развитие на структурата, така че нека приемем направените изменения и 

допълнения. 

След приключване на разискванията по осма точка от дневния 

ред, Общинския съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 2, чл. 27, ал. 4 от 

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

2, чл. 18 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 13 от 20.01.2010 г.,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 584 
 

1. Приема структурата и числеността на Общинската администрация и 

дейностите към нея, считано от 01.01.2010 година, както следва:  

1.1. Общинска администрация     70 

в това число: 

1.1.1. С държавни приходи      54 

1.1.2. Дофинансиране с общински приходи   16 

1.2. Автогара        2 

1.3. Други дейности по образованието    6 

1.4. Други дейности по икономиката    4 

1.5. Обреден дом        2 

1.6. Други дейности по здравеопазването    5 

1.7. Детска ясла        7 
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1.8. Чистота        12 

1.9. Оперативни дежурни       5 

1.10.Техници Радиоцентър и компютърни системи  2 

1.11. Общинско предприятие „Обществено хранене”  16 

1.12. СЗ „КООРС”       9 

1.12.Клуб на пенсионера и инвалида    1 

Всичко численост:       142 

2. Отменя досегашната структура на общинска администрация, приета 

с Решение № 326 по Протокол № 26 от 23.01.2009 година и допълнена с 

Решение № 511 по Протокол № 40 от 18.09.2009 година. 

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира изпълнението на 

решението. 
 

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. № 14/20.01.2010 г., 

относно: Покупко-продажба на недвижим имот – частна общинска 

собственост. 

По нея докладва: 

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

Предлага се да бъде продаден чрез търг недвижимият имот, който е 

общинска собственост, представляващ „Жилище за специалисти” в село 

Могилино. Известно ми е, че в него никой не живее и, че той започва да се 

руши. Имотът не е нужен на Общината и трябва да се продаде. Предлагам да 

подкрепим докладната. 

В разискванията по девета точка взеха участие: 

1. Ахмед Феим – Общински съветник: 

В нашата Комисия по “Териториално устройство и строителство, 

общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 

регионална политика и евроинтеграция” разгледахме докладната записка и 

открихме някои неточности: 

Първо по основание, въз основа на които вземаме своите решенията си. 

Според мен основанието е 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 т. 1, чл. 100, т. 1 и чл. 101 ал.1 във връзка с чл. 5, 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. № 14 от 20.01.2010 г.; 
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Второ по индивидуализирането на имота. Това не е първата продажба 

на имот, който разглеждаме. Отпреди сме приели определена форма на такъв 

тип решения и смятам за уместно, решението по тази докладна да добие пак 

такъв вид, а именно:   

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

общинска собственост по Акт № 121 от 20.08.1999 г. на Кмета на Община 

Две могили, а именно: Урегулиран поземлен имот VІІ – 190 (римско седем, 

тире, арабско сто и деветдесет), в квартал 18 (осемнадесет) по устройствения 

план на село Могилино, община Две могили, област Русе, при граници: 

улица, ХV – 182 (римско петнадесет, тире, арабско сто осемдесет и пет), имот 

ІV – 184 (римско четири, тире, арабско сто осемдесет и четири), имот VІ – 

190 (римско шест, тире, арабско сто и деветдесет) и имот VІІІ – 191 (римско 

осем, тире, арабско сто деветдесет и едно), състоящ се от дворно място с 

площ от 1 240 (хиляда двеста и четиридесет) квадратни метра, заедно с 

построената в него през 1987 г. двуетажна масивна жилищна сграда (Дом на 

специалиста) със застроена площ 170 (сто и седемдесет) квадратни метра, 

находящ се в село Могилино, община Две могили, на улица „Малчика” № 1а. 

   2.  При данъчна оценка на този имот в размер на 11 496.20 

(единадесет хиляди четиристотин деветдесет и шест лева и двадесет 

стотинки), одобрява пазарната му оценка в размер на 30 488.00 (тридесет 

хиляди четиристотин осемдесет и осем лева и нула стотинки), която да бъде 

начална цена при провеждането на публичния търг. 

   3. Общинския съвет 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 с тайно наддаване за 

продажбата на описания в точка 1 имот. 

2. Димитър Димитров – Кмет на Кметство село Могилино: 

Сградата от много време не се използва, така че аз съм съгласен да се 

продаде имота. 

3. Красимир Кунев – Общински съветник: Предложението на 

Ахмед Феим е по-пълно и предлагам да се обидиним около него при 

гласуването. 

4. Огнян Георгиев – Общински съветник: В този вид нашата 

комисия по “Териториално устройство и строителство, общинска 

собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална 

политика и евроинтеграция”, предлага да бъдат формулирани и другите 

решения, свързани с продажби на имоти – общинска собственост.  

След приключване на разискванията 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. 35, ал. 1 във връзка с чл. 34, ал. 4, изр. 2 

и чл. 41 от Закона за общинската собственост, чл. 35 ал. 1 т. 1, чл. 100, т. 
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1 и чл. 101 ал.1 във връзка с чл. 5, 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. № 14 от 20.01.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 585 
 

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

общинска собственост по Акт № 121 от 20.08.1999 г. на Кмета на Община 

Две могили, а именно: Урегулиран поземлен имот VІІ – 190 (римско седем, 

тире, арабско сто и деветдесет), в квартал 18 (осемнадесет) по устройствения 

план на село Могилино, община Две могили, област Русе, при граници: 

улица, ХV – 182 (римско петнадесет, тире, арабско сто осемдесет и пет), имот 

ІV – 184 (римско четири, тире, арабско сто осемдесет и четири), имот VІ – 

190 (римско шест, тире, арабско сто и деветдесет) и имот VІІІ – 191 (римско 

осем, тире, арабско сто деветдесет и едно), състоящ се от дворно място с 

площ от 1 240 (хиляда двеста и четиридесет) квадратни метра, заедно с 

построената в него през 1987 г. двуетажна масивна жилищна сграда (Дом на 

специалиста) със застроена площ 170 (сто и седемдесет) квадратни метра, 

находящ се в село Могилино, община Две могили, на улица „Малчика” № 1а. 

   2.  При данъчна оценка на този имот в размер на 11 496.20 

(единадесет хиляди четиристотин деветдесет и шест лева и двадесет 

стотинки), одобрява пазарната му оценка в размер на 30 488.00 (тридесет 

хиляди четиристотин осемдесет и осем лева и нула стотинки), която да бъде 

начална цена при провеждането на публичния търг. 

   3. Общинския съвет 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 с тайно наддаване за 

продажбата на описания в точка 1 имот. 
 

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 15/20.01.2010 г., 

относно: Покупко-продажба на недвижим имот – частна общинска 

собственост. 

По нея докладва: 

1. Тодор Куцаров – Секретар на Комисията по “Бюджет и финанси”: 
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Този имот също не се обитава и се руши. Можем да го обявим за 

продан. Комисията подкрепя докладната, като съм съгласен при изписването 

му да имеме предвид, това, което се каза по предходното решение.  

В разискванията по десета точка взеха участие: 

1. Ахмед Феим – Общински съветник: 

Предлагам решението за придобие следния вид: 

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

общинска собственост по Акт № 112 от 28.01.1999 г. на Кмета на Община 

Две могили, а именно: Урегулиран поземлен имот ІV – 177 (римско четири, 

тире, арабско сто седемдесет и седем), в квартал 25 (двадесет и пет) по 

устройствения план на село Помен, община Две могили, област Русе, при 

граници: улица, V – 178 (римско пет, тире, арабско сто седемдесет и осем), 

имот VІ – 179 (римско шест, тире, арабско сто седемдесет и девет), имот ІІ – 

176 (римско две, тире, арабско сто седемдесет и шест), имот Х – 176 (римско 

десет, тире, арабско сто седемдесет и шест) и имот ІІІ – 175 (римско три, 

тире, арабско сто седемдесет и пет), състоящ се от дворно място с площ от 

800 (осемстотин) квадратни метра, заедно с построената в него през 1987 г. 

двуетажна масивна жилищна сграда (Жилище за специалисти) със застроена 

площ 130 (сто и тридесет) квадратни метра, находящ се в село Помен, 

община Две могили, на улица „Еделвайс” № 1. 

   2.  При данъчна оценка на този имот в размер на 8 736.70 (осем 

хиляди седемстотин тридесет и шест лева и седемдесет стотинки), одобрява 

пазарната му оценка в размер на 20 840.00 (двадесет хиляди осемстотин и 

четиридесет осем лева и нула стотинки), която да бъде начална цена при 

провеждането на публичния търг. 

   3. Общинския съвет 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 с тайно наддаване за 

продажбата на описания в точка 1 имот. 

2. Вели Велиев – Кмет на Кметство село Помен: 

Подкрепям докладната записка, тъй като жилището от много време 

не се обитава и в момента се руши. По тази причина е по-добре да се 

продаде. 

След приключване на разискванията по десета 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 т. 1, чл. 100, т. 

1 и чл. 101 ал.1 във връзка с чл. 5, 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 
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– общинска собственост в Община Две могили, област Русе и Докладна 

записка с вх. № 15 от 20.01.2010 г.,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 586 
 

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

общинска собственост по Акт № 112 от 28.01.1999 г. на Кмета на Община 

Две могили, а именно: Урегулиран поземлен имот ІV – 177 (римско четири, 

тире, арабско сто седемдесет и седем), в квартал 25 (двадесет и пет) по 

устройствения план на село Помен, община Две могили, област Русе, при 

граници: улица, V – 178 (римско пет, тире, арабско сто седемдесет и осем), 

имот VІ – 179 (римско шест, тире, арабско сто седемдесет и девет), имот ІІ – 

176 (римско две, тире, арабско сто седемдесет и шест), имот Х – 176 (римско 

десет, тире, арабско сто седемдесет и шест) и имот ІІІ – 175 (римско три, 

тире, арабско сто седемдесет и пет), състоящ се от дворно място с площ от 

800 (осемстотин) квадратни метра, заедно с построената в него през 1987 г. 

двуетажна масивна жилищна сграда (Жилище за специалисти) със застроена 

площ 130 (сто и тридесет) квадратни метра, находящ се в село Помен, 

община Две могили, на улица „Еделвайс” № 1. 

   2.  При данъчна оценка на този имот в размер на 8 736.70 (осем 

хиляди седемстотин тридесет и шест лева и седемдесет стотинки), одобрява 

пазарната му оценка в размер на 20 840.00 (двадесет хиляди осемстотин и 

четиридесет осем лева и нула стотинки), която да бъде начална цена при 

провеждането на публичния търг. 

   3. Общинския съвет 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 с тайно наддаване за 

продажбата на описания в точка 1 имот. 
 

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. № 16/20.01.2010 г., 

относно: Покупко-продажба на недвижим имот – частна общинска 

собственост. 

По нея докладва: 

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

Имотът не е нужен на Общината и ако има потенциален купувач,  

трябва да се продаде. Особеното в случая тук, е че Общината е собственик на 

сградата, а земята – е държавна собственост. Постройката се руши. 

Представени са необходимите документи и смятам, че можем да разрешим 
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продажбата. Комисията разгледа въпросната докладна и дава положително 

становище. 

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. 35, ал. 1 във връзка с чл. 34, ал. 4, изр. 2 и чл. 41 от 

Закона за общинската собственост, чл. 35 ал. 1 т. 1, чл. 100, т. 1 и чл. 101 

ал.1 във връзка с чл. 5, 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. 

№ 16 от 20.01.2010 г.,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 587 
 

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

общинска собственост по Акт № 112 от 28.01.1999 г. на Кмета на Община 

Две могили, а именно: Масивна сграда със сглобяема стоманобетонна 

конструкция и метален навес (хангар) със застроена площ от 1024 (хиляда 

двадесет и четири) квадратни метра, построена през 1975 година върху  имот 

– държавна собственост № 000062 ( шестдесет и две) с площ от 134.383 (сто 

тридесет и четири декара триста осемдесет и три квадратни метра) по картата 

на възстановената собственост на земеделската земя в землището на село 

Батишница, ЕКАТТЕ 02868, община Две могили, област Русе,  

представляващ селскостопанско летище, при граници: имот № 000033 – 

полски път на Община Две могили, област Русе, имот № 058001 – полска 

култура на Община Две могили, област Русе, имот № 000028 – полски път на 

Община Две могили, област Русе, имот № 055055 – полски път на Община 

Две могили, област Русе, имот № 055047 – полски път на Община Две 

могили, област Русе и имот № 056121 – полски път на Община Две могили, 

област Русе.  

   2.  При данъчна оценка на този имот в размер на 8 563.50 (осем 

хиляди петстотин шестдесет и три лева и петдесет стотинки), одобрява 

пазарната му оценка в размер на 10.400.00 (десет хиляди и четиристотин лева 

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

публичния търг. 

   3. Общинския съвет 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 с тайно наддаване за 

продажбата на описания в точка 1 имот. 
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Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 18/20.01.2010 г., 

относно: Продажба на недвижим имот – „Рибарник” – имот № 000424 в 

землището на село Кацелово, местност „Под Лагиц” от 3.843 дка. 

По нея докладва: 

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

Имотът, който ни се предлага за продажба се намира в землището на 

село Кацелово и представлява „Рибарник”. Този рибарник не е пълнен от 20 

години и не се използва. Нека да се продаде, но има някои неточности в 

докладната, затова предлагам решението да бъде следното: 

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

общинска собственост по Акт № 193 от 18.07.2000 г. на Кмета на Община 

Две могили, а именно: Рибарник с площ от 3.843 (три декара осемстотин 

четиридесет и три) квадратни метра, съставляващ имот № 000424 

(четиристотин двадесет и четири) по картата на възстановената собственост 

на земеделската земя в землището на село Кацелово, ЕКАТТЕ 36703, област 

Русе, при граници и съседи: имот № 000218 – пасище, мера на Община Две 

могили, област Русе и имот № 105002 – широколистна гора на МЗГ – 

ДЛ/ДДС.   

2.  При данъчна оценка на този имот в размер на 1 245.10 (хиляда 

двеста четиридесет и пет лева и десет стотинки), одобрява пазарната му 

оценка в размер на 1 537.00 (хиляда петстотин тридесет и седем лева и нула 

стотинки), която да бъде начална цена при провеждането на публичния търг. 

3. Общинският съвет 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 с тайно наддаване за продажбата 

на описания в точка 1 имот. 

В разискванията по дванадесета точка взеха участие: 

1. Велко Иванов – Общински съветник: 

Искам да попитам как ще се продадат двата рибарника – по отделно 

или ще се обединят заедно с хижата? Ако ще се продават би следвало да се 

обединят трите имота, тъй като са свързани. 

2. Иван Николаев – Кмет на Кметство село Кацелово: 

Съгласен съм да се продаде рибарника. Няма интерес да се отдаде под 

наем. 

3. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 

Всеки един от рибарниците, ще се продава поотделно. 

След приключване на разискванията по дванадесета точка от 

дневния ред, Общинският съвет, на  основание чл. 21 ал. 1 т. 8, чл. 27 ал. 
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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 т. 1, чл. 100, т. 1 и чл. 101 ал.1 във връзка с чл. 5, 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. № 18 от 20.01.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 588 
 

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

общинска собственост по Акт № 193 от 18.07.2000 г. на Кмета на Община 

Две могили, а именно: Рибарник с площ от 3.843 (три декара осемстотин 

четиридесет и три) квадратни метра, съставляващ имот № 000424 

(четиристотин двадесет и четири) по картата на възстановената собственост 

на земеделската земя в землището на село Кацелово, ЕКАТТЕ 36703, област 

Русе, при граници и съседи: имот № 000218 – пасище, мера на Община Две 

могили, област Русе и имот № 105002 – широколистна гора на МЗГ – 

ДЛ/ДДС.   

2.  При данъчна оценка на този имот в размер на 1 245.10 (хиляда 

двеста четиридесет и пет лева и десет стотинки), одобрява пазарната му 

оценка в размер на 1 537.00 (хиляда петстотин тридесет и седем лева и нула 

стотинки), която да бъде начална цена при провеждането на публичния търг. 

3. Общинския съвет 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 с тайно наддаване за продажбата 

на описания в точка 1 имот. 
 

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 19/20.01.2010 г., 

относно: Продажба на недвижим имот – „Рибарник” – имот № 000427 в 

землището на село Кацелово, местност „Под Лагиц” от 2.889 дка. 

По нея докладва: 

1. Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”:  
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Този рибарник, като другия също не се използва. Комисията приема 

предложението, но тук също има някои неща, които трябва да се поправят в 

решението. Предлагам ви решението да добие следния вид: 

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

общинска собственост по Акт № 192 от 18.07.2000 г. на Кмета на Община 

Две могили, а именно: Рибарник с площ от 2.889 (два декара осемстотин 

осемдесет и девет) квадратни метра, съставляващ имот № 000427 

(четиристотин двадесет и седем) по картата на възстановената собственост на 

земеделската земя в землището на село Кацелово, ЕКАТТЕ 36703, област 

Русе, при граници и съседи: имот № 069007 – нива на Владимир Неделчев 

Младенов, имот № 000218 – пасище, мера на Община Две могили, област 

Русе, имот № 105002 – широколистна гора на МЗГ – ДЛ/ДДС и имот № 

000228 – напоителен канал на Община Две могили, област Русе.   

2.  При данъчна оценка на този имот в размер на 936.00 (деветстотин 

тридесет и шест лева и нула стотинки), одобрява пазарната му оценка в 

размер на 1 156.00 (хиляда сто петдесет и шест лева и нула стотинки), която 

да бъде начална цена при провеждането на публичния търг. 

3. Общинския съвет 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. 

В разискванията по тринадесета точка взеха участие: 

1. Иван Николаев – Кмет на Кметство село Кацелово: 

Приемам докладната. Да се продаде имотът. 

След приключване на разискванията 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 т. 1, чл. 100, т. 1 и чл. 101 ал.1 във връзка с чл. 5, 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. № 19 от 20.01.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 589 
 

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

общинска собственост по Акт № 192 от 18.07.2000 г. на Кмета на Община 

Две могили, а именно: Рибарник с площ от 2.889 (два декара осемстотин 

осемдесет и девет) квадратни метра, съставляващ имот № 000427 

(четиристотин двадесет и седем) по картата на възстановената собственост на 

земеделската земя в землището на село Кацелово, ЕКАТТЕ 36703, област 
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Русе, при граници и съседи: имот № 069007 – нива на Владимир Неделчев 

Младенов, имот № 000218 – пасище, мера на Община Две могили, област 

Русе, имот № 105002 – широколистна гора на МЗГ – ДЛ/ДДС и имот № 

000228 – напоителен канал на Община Две могили, област Русе.   

2.  При данъчна оценка на този имот в размер на 936.00 (деветстотин 

тридесет и шест лева и нула стотинки), одобрява пазарната му оценка в 

размер на 1 156.00 (хиляда сто петдесет и шест лева и нула стотинки), която 

да бъде начална цена при провеждането на публичния търг. 

3. Общинския съвет 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 с тайно наддаване за продажбата 

на описания в точка 1 имот. 
 

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 20/20.01.2010 г., 

относно: Продажба на недвижим имот – Поземлен имот № 000219 по КВС в 

землището на село Кацелово, местност „Чифлик дере” с площ от 2.307 дка, 

заедно с построената в него туристическа хижа. 

По нея докладва: 

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

Аз лично ходих до село Кацелово и видях хижата. Там няма нищо. 

Комисията, счита че пазарната оценка е доста висока и предлага да се намали 

от 3 171 лева на 2 700 лева, която да бъде начална тръжна цена.  

В разискванията по четиринадесета точка взеха участие: 

1. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 

Данъчните и пазарните оценки се правят от експерти, които ги дават за 

минимална начална цена. Нека оценката остане 3 170 лева, а при вторият 

търг ще намалим цената с 50 % ако не се явят кандидати. 

2. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

Общинският съвет, съгласно чл. 41, ал. 1  от Закона за общинската 

собственост, може да определи цена и по-ниска от предложената експертна 

оценка. Но тази цена не може да бъде по-ниска от данъчната. 

3. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 

Ние сме платили на експерти, за да ни направят тези оценки и не е 

правилно да се определят цени, по-ниски от определените от тях. 

2. Велко Иванов – Общински съветник: 

Незнам кой ще даде толкова пари за основи. Буквално там вече не е 

останало нищо. Нека продаваме реално и намалим цената. 

3. Петър Петров – Общински съветник: 
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Нека да не спорим. 500 лева няма да решат въпроса. Да я продадем за 

3 171 лева, а когато не се появи кандидат, ще намалим цената. 

След приключване на разискванията 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 т. 1, чл. 100, т. 1 и чл. 101 ал.1 във връзка с чл. 5, 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. № 20 от 20.01.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 590 
 

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

общинска собственост по Акт № 1100/400 актуализация от 12.09.2008 г. на 

Кмета на Община Две могили, а именно: Имот с площ от 2.307 (два декара 

триста и седем) квадратни метра, находящ се в местността „Чифлик дере”, 

съставляващ имот № 000219 (четиристотин двадесет и четири) по картата на 

възстановената собственост на земеделската земя в землището на село 

Кацелово, ЕКАТТЕ 36703, област Русе, при граници и съседи: имот № 

105002 – широколистна гора на МЗГ – ДЛ/ДДС, имот № 000218 – пасище, 

мера на Община Две могили, област Русе, имот № 000216 – полски път на 

Община Две могили, област Русе и имот № 000217 – пасище, мера на 

Община Две могили, област Русе, заедно с построената в него двуетажна 

масивна туристическа хижа, построена през 1978 г. със застроена площ от 86 

(осемдесет и шест) квадратни метра.  

   2.  При данъчна оценка на този имот в размер на 2 592.70 (две хиляди 

петстотин деветдесет и два лева и седемдесет стотинки), одобрява пазарната 

му оценка в размер на 3 171.00 (три хиляди сто седемдесет и един лева и нула 

стотинки), която да бъде начална цена при провеждането на публичния търг. 

   3. Общинския съвет 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 с тайно наддаване за 

продажбата на описания в точка 1 имот. 
 

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 13 гласа  

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 2 гласа 
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Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 21/20.01.2010 г., 

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

общинска собственост за 2010 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”:  

Комисията разгледа предложената ни програма. Тя е разработена в 

съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост. През 

миналата година също разглеждахме такава програма. Сега Общината, 

предлага да бъдат продадени отново онези имоти, които останаха 

непродадени от миналата година и към тях са прибавила нови. Тук са 

включени и имотите, за които преди малко дадохме съгласие да бъдат 

продадени. Направена е калкулация, какви средства очакваме от 

изпълнението на тази програма. Да се надяваме, че ще получим тези 

средства, с които ще се помогне на бюджета на Общината. Предлагам да 

подкрепим предложената ни програма. 

Разисквания по петнадесета точка нямаше. 

По петнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

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

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

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

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

записка с вх. № 21 от 20.01.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 591 
 

1. Приема Програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост за 2010 г. 

2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението. 

Приложение: Програма за управление и разпореждане с имоти 

общинска собственост за 2010 г. 
 

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Шестнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Боян Симеонов с вх. № 22/20.01.2010 г., 

относно: Представяне на Отчет за дейността на Местната комисия за борба с 

противообществени прояви на малолетните и непълнолетните град Две 

могили за 2009 г. 
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По нея докладва: 

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

култура и културно-историческо наследство”: 

Миналата година също разглеждахме такъв отчет. На базата на него е 

направен сравнителния анализ. Вижда се, че за миналата година има 

извършени две криминални деяния от малолетни и две от непълнолетни.  

Делата за периода са приключили. В отчета е отделено място и за 

превантивната работа с някои рискови категории деца. Отчета е разработен 

по-добре в сравнение с миналата година. Аз ви предлагам да го приемем.  

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 и т. 24 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

във връзка с чл. 7, ал. 2 от Закона за борба с противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни, Решение № 565 по Протокол № 44 

от 18.12.2009 г. и Докладна записка № 22 от 20.01.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 592 
 

1. Приема Отчет за дейността на Местната комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община 

Две могили за 2009 г. 

Приложение: Отчет за дейността на Местната комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община 

Две могили за 2009 г. 
 

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. № 23/20.01.2010 г., 

относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, 

предоставяни на физически и юридически лица на територията на Община 

Две могили, област Русе. 

По нея докладва:  

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

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 

уредба, регионална политика и евроинтеграция”:  

Идва време, когато трябва да се направят някои изменения и 

допълнения към приетите от нас по-рано Наредби. Комисията разгледа 

предложената ни Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5. 
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Открихме някои повторения и неясноти. Коментирахме ги с г-жа Янкова и тя 

ни предложи втори вариант на Наредбата. Направихме необходимите 

сравнения и мисля, че в този предложен ни втори вариант, можем да 

приемем. Този втори вариант е размножен и раздаден. Запознали сте се и ви 

предлагам да го приемем на първо четене.  

Разисквания по седемнадесета точка нямаше. 

По седемнадесета 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. № 23 от 20.01.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 593 
 

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

Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията 

на Община Две могили, област Русе. 

Приложение: Наредба за изменение и допълнение за Наредба № 5 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, 

предоставяни на физически и юридически лица натериторията на Община 

Две могили, област Русе. 
 

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. № 24/20.01.2010 г., 

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

собственост чрез публично-оповестен конкурс. 

По нея докладва:  

1. Огнян Георгиев – Член на Комисията по “Териториално устройство 

и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 

уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 

Комисията ни разгледа докладната и открихме някои неточности. 

Предлагам решението да се преработи, като добие следния вид: 

1. Да бъде отдадено под наем за срок от 5 (пет) години, след 

провеждане на публично-оповестен конкурс, част от имот – частна  

общинска собственост по Акт № 196/7 от 14.05.2001 г. на Кмета на Община 

Две могили, а именно: Помещение за извършване на дейности от финансов 

характер с площ от 42 (четиридесет и два) квадратни метра, находящо се на 

първия етаж с вход отстраната на Административния център в масивната 
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триетажна сграда, собственост на Община Две могили със застоена площ от 

511 (петстотин и единадесет) квадратни метра, разположена в имот 1033 

(хиляда тридесет и три), в квартал 54 (петдесет и четири) по устройствения 

план на град Две могили, област Русе, на: булевард „България” № 84, при 

следните условия: 

1.1 Предложена цена: 

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-

висока наемна цена. Точките се определят в съотношение към базова 

наемна цена (съгласно чл. 29, ал. 1 от Наредба № 7 за реда на придобиване 

право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за 

управление под наем и за разпореждане с имоти и вещи-общинска 

собственост в Община Две могили, област Русе базисната месечна наемна 

цена е 20.00 лв/кв. м. за първа зона) по следната формула: 
 

ЦЕНА = 10 х  Ц пp  ,  където: 

      Ц б 
 

 10 е коефициент на показателя; 

 Ц пр е предложената цена от кандидата; 

 Ц б е базовата (начална наемна) цена. 
 

1.2. Създаване на нови работни места: 

Точките по критерия се образуват както следва: за предложение за 

разкриване до 3 работни места – 2 точки; три и повече работни места – 5 

точки.  

2.3. Други: 

2.3.1. Банковият клон, обезпечаващ обслужването на Общината да 

притежава богат опит в обслужването на републикански и местни бюджети 

в рамките на последните пет години. 

2.3.2. Готовност за бъдещи инвестиции в програмното обезпечаване 

на процеса по банковото обслужване на клиентите на Общината с цел 

осигуряването на максимална оптимизация и удобство. 

2.3.3. Кандидатите трябва да притежават лиценз за извършване на 

банкова дейност. 

2.3.4. Извършване на ремонт на помещението и прилежащите към 

него части и подходи, с цел подобряване на административното 

обслужване, включително и на хора с увреждания. 

2.3.5. Обслужване бюджета на общината, като извършва безкасово 

събиране на местни данъци и такси на физически и юридически лица 

2.3.6. Да постави и да поддържа банкомат. 

2.3.7. Да подпомага социални, спортни и други инициативи в Община 

Две могили. 

1.4. Начин на класиране на кандидатите: 

Поредността в класирането е на база комплексната оценка на всяко 

предложение, като на първо място се класира предложението на този 

участник, който е с най-голям общ брой точки. При равен резултат се дава 

предимство на  участника, който е обслужвал назад в годините средствата 

на Община Две могили. 
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2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 

необходимите действия за провеждането на публично-оповестения конкурс 

за отдаването под наем на описания в точка 1 (едно) имот. 

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

да се представи екземпляр от сключения договор. 

В разискванията по осемнадесета точка взеха участие: 

1. Красимир Кунев – Общински съветник: 

В този си вид решението ни е по-правилно. В предложения ни в 

докладната вариант за решение не са включени конкурсните условия, 

въпреки че фигурират в изложението. Освен това помещението по-добре е 

индивидуализирано. 

2. Пламен Лашев – Общински съветник: 

Предлагам на съветниците да подкрепим предложението на г-н Огнян 

Георгиев, тъй като във вида който ни е подадено от администрацията, ще ни 

бъде, по всяка вероятност върнато от Областния управител.  

След приключване разискванията 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 във връзка с чл. 14, ал. 1 във връзка с 

ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 22, ал. 7, чл. 23, т. 1, пр. 2, 

чл. 100, т. 3,  чл. 101, ал. 1, пр. 3 във връзка с 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. № 24 от 20.01.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 594 
 

1. Да бъде отдадено под наем за срок от 5 (пет) години, след 

провеждане на публично-оповестен конкурс, част от имот – частна  

общинска собственост по Акт № 196/7 от 14.05.2001 г. на Кмета на Община 

Две могили, а именно: Помещение за извършване на дейности от финансов 

характер с площ от 42 (четиридесет и два) квадратни метра, находящо се на 

първия етаж с вход отстраната на Административния център в масивната 

триетажна сграда, собственост на Община Две могили със застоена площ от 

511 (петстотин и единадесет) квадратни метра, разположена в имот 1033 

(хиляда тридесет и три), в квартал 54 (петдесет и четири) по устройствения 

план на град Две могили, област Русе, на: булевард „България” № 84, при 

следните условия: 

1.1 Предложена цена: 

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-

висока наемна цена. Точките се определят в съотношение към базова 

наемна цена (съгласно чл. 29, ал. 1 от Наредба № 7 за реда на придобиване 
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право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за 

управление под наем и за разпореждане с имоти и вещи-общинска 

собственост в Община Две могили, област Русе базисната месечна наемна 

цена е 20.00 лв/кв. м. за първа зона) по следната формула: 
 

ЦЕНА = 10 х  Ц пp  ,  където: 

      Ц б 
 

 10 е коефициент на показателя; 

 Ц пр е предложената цена от кандидата; 

 Ц б е базовата (начална наемна) цена. 
 

1.2. Създаване на нови работни места: 

Точките по критерия се образуват както следва: за предложение за 

разкриване до 3 работни места – 2 точки; три и повече работни места – 5 

точки.  

2.3. Други: 

2.3.1. Банковият клон, обезпечаващ обслужването на Общината да 

притежава богат опит в обслужването на републикански и местни бюджети 

в рамките на последните пет години. 

2.3.2. Готовност за бъдещи инвестиции в програмното обезпечаване 

на процеса по банковото обслужване на клиентите на Общината с цел 

осигуряването на максимална оптимизация и удобство. 

2.3.3. Кандидатите трябва да притежават лиценз за извършване на 

банкова дейност. 

2.3.4. Извършване на ремонт на помещението и прилежащите към 

него части и подходи, с цел подобряване на административното 

обслужване, включително и на хора с увреждания. 

2.3.5. Обслужване бюджета на общината, като извършва безкасово 

събиране на местни данъци и такси на физически и юридически лица 

2.3.6. Да постави и да поддържа банкомат. 

2.3.7. Да подпомага социални, спортни и други инициативи в Община 

Две могили. 

1.4. Начин на класиране на кандидатите: 

Поредността в класирането е на база комплексната оценка на всяко 

предложение, като на първо място се класира предложението на този 

участник, който е с най-голям общ брой точки. При равен резултат се дава 

предимство на  участника, който е обслужвал назад в годините средствата 

на Община Две могили. 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 

необходимите действия за провеждането на публично-оповестения конкурс 

за отдаването под наем на описания в точка 1 (едно) имот. 

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

да се представи екземпляр от сключения договор. 
 

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 15 гласа 

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

Деветнадесета точка от дневния ред:  

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 25/20.01.2010 г., 

относно: Предоставяне на помещения – публична общинска собственост за 

нуждите на „Център за обществена подкрепа” в град Две могили. 

По нея докладва: 

Красимир Кунев – Секретар на Комисията по “Здравеопазване и 

социална политика”: 

Така предложеният вариант за решение, също не е пълен и не е точен. 

В него дори не е написано, в кое населено място ще се изгради този Център 

за обществена подкрепа. Основанието също трябва да бъде коригирано. 

Според мен, то трябва да бъде: чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона 

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

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с § 

28 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2010 г., чл. 12, ал. 3 от Закона за 

общинската собственост, чл. 22, ал. 3 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 № 25 от 

20.01.2010 г., а самото решение трябва да има следния вид:  

1. Дава съгласието си Община Две могили да участва с проект „Център 

за обществена подкрепа” в град Две могили, област Русе по Опративна 

програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г”, приоритетно 

направление 5 „Социално включване и насърчаване на социалната 

икономика”, основна област на интервенция 5.2 „Социални услуги за 

превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите 

последици”, по схема: „Социални услуги за социално включване”. 

2. За целите на проекта да бъде предоставен имот – частна общинска 

собственост по Акт № 2173 от 20.01.2010 г. на Кмета на Община Две могили, 

област Русе, а именно: Самостоятелно обособено помещение с площ от 86 

(осемдесет и шест) квадратни метра, състоящо се от три стаи и санитарен 

възел, заемащо югоизточната част на първия етаж в „Жилище за специалисти 

– ІІ”, построено в урегулиран поземлен имот І – 803, 804, 805 (римско едно, 

тире, осемстотин и три, запетая, осемстотин и четири, запетая, осемстотин и 

пет) в квартал 82 (осемдесет и две) по устройствения план на град Две 

могили, област Русе, представляващ дворно място с площ от 3 100 (три 

хиляди и сто) квадратни метра, находящ се в град Две могили, област Русе, 

на булевард „България” № 69, в който дава съгласие да бъде извършен 

ремонт за нуждите на проекта. 

3. Декларира, че в срок от 5 (пет) години от влизане в сила на 

настоящото решение, няма да бъда променян статута и предназначението на 

имота, подробно описан в точка 2 (две). 
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4. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението. 

В разискванията по деветнадесета точка взеха участие: 

1. Велко Иванов – Общински съветник: 

Подкрепям казаното от г-н Кунев. Нека да се обърне внимание на 

администрацията при подготовката на докладните и на начина на 

формулиране на решенията. Не считам за нормално, да правим постоянни 

корекции на предложени ни от администрацията решения.  

След приключване разискванията по деветнадесета точка от 

дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, 

ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация във връзка с § 28 от Преходните и 

заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2010 г., чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската 

собственост, чл. 22, ал. 3 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. 

№ 25 от 20.01.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 595 
 

1. Дава съгласието си Община Две могили да участва с проект „Център 

за обществена подкрепа” в град Две могили, област Русе по Оеративна 

програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г”, приоритетно 

направление 5 „Социално включване и насърчаване на социалната 

икономика”, основна област на интервенция 5.2 „Социални услуги за 

превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите 

последици”, по схема: „Социални услуги за социално включване”. 

2. За целите на проекта да бъде предоставен имот – частна общинска 

собственост по Акт № 2173 от 20.01.2010 г. на Кмета на Община Две могили, 

област Русе, а именно: Самостоятелно обособено помещение с площ от 86 

(осемдесет и шест) квадратни метра, състоящо се от три стаи и санитарен 

възел, заемащо югоизточната част на първия етаж в „Жилище за специалисти 

– ІІ”, построено в урегулиран поземлен имот І – 803, 804, 805 (римско едно, 

тире, осемстотин и три, запетая, осемстотин и четири, запетая, осемстотин и 

пет) в квартал 82 (осемдесет и две) по устройствения план на град Две 

могили, област Русе, представляващ дворно място с площ от 3 100 (три 

хиляди и сто) квадратни метра, находящ се в град Две могили, област Русе, 

на булевард „България” № 69, в който дава съгласие да бъде извършен 

ремонт за нуждите на проекта. 
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3. Декларира, че в срок от 5 (пет) години от влизане в сила на 

настоящото решение, няма да бъда променян статута и предназначението на 

имота, подробно описан в точка 2 (две). 

4. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението. 
 

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесета точка от дневния ред:  

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 26/20.01.2010 г., 

относно: Отмяна на решение № 122 по Протокол № 12/23.05.2008 г. на 

Общински съвет за приемане на Общинска стратегия за развитие на 

социалните услуги за деца и възрастни и приемане на Общинска стратегия за 

развитие на социалните услуги за деца и възрастни в Община Две могили 

2010 – 2015 г.  

По нея докладва:  

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

политика”: 

Предложена ни е нова стратегия за социалните услуги. Ние имаме 

такава от 2008 г. Но в края на 2009 г. е приета Областна стратегия с нови 

критерии и изисквания. По тази причина, ни се предлага да отменим сега 

действащата и да приемем нова. Предлагам да подкрепим това предложение. 

Разисквания по двадесета точка нямаше. 

По двадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 

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

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

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и Докладна записка с вх. № 26 от 20.01.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 596 
 

 1. Отменя свое Решение № 122 взето по Протокол № 12/23.05.2008 г. за 

приемане на Общинска стратегия за развитие на социални услуги за деца и 

възрастни 2008-2013 г. 

 2. Приема Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за деца и 

възрастни в Община Две могили за периода 2010-2015 г. 

 3. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението. 

 Приложение: Стратегия за развитие на социалните услуги за деца и 

възрастни в Община Две могили за периода 2010-2015 г. 
 

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 15 гласа 
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 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и първа точка от дневния ред:  

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 27/20.01.2010 г., 

относно: Приемане на Културен и спортен календар на Община Две могили 

за 2010 г. 

По нея докладва:  

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

култура и културно-историческо наследство”: 

В този календар трябва да бъде включен и спортния календар, спуснат 

към училищата от Министъра на образованието. Това не е направено, а това 

ще даде възможност на нашите деца да участват на състезания на областно 

ниво. Предлагам да приемем все пак този календар, а на някое от следващите 

ни заседания – да го допълним.  

2. Огнян Георгиев – Председател на Комисията по „Проблемите на 

децата, младежта, спорта и туризма”: 

За първи път, за нашия мандат, администрацията ни предлага 

приемането от Общинския съвет на такъв календар. В неговото изготвяне по 

отношение на спортната част имам и участие лично аз. Тези мероприятия са 

включени в спортния календар за нашата област, така че аз предлагам да го 

подкрепим на предстоящата сесия. 

Разисквания по двадесет и първа точка нямаше. 

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

основание чл. 21, ал. 1, т. 12, във връзка с т. 6, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

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

2, т. 10  във връзка с т. 1  от Правилника за организацията и дейността 

на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация и Докладна записка с вх. № 27 от 20.01.2010 

г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 597 
 

1. Приема Културен и спортен календар на Община Две могили за 2010 

г. 

2. Одобрява средствата в размер на 45 600 (четиридесет и пет хиляди и 

шестстотин лева) за провеждане на мероприятията по календара. 

3. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението. 

Приложение: Културен и спортен календар на Община Две могили за 

2010 г. 
 

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
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Двадесет и втора точка от дневния ред:  

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 28/20.01.2010 г., 

относно: Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в 

Община Две могили през 2010 г. 

По нея докладва:  

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

култура и културно-историческо наследство”: 

Програмата е разработена в съответствие с промените, които бяха 

направени в Закона за народните читалища. Тя е обхванала всички 

национални и местни празници. Програмата дава възможност за изява на 

всички желаещи. Предлагам, да я приемем.  

Разисквания по двадесет и втора точка нямаше. 

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

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

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

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

във връзка с чл. 26а, ал. 2 от закона за народните читалища  и Докладна 

записка с вх. № 28 от 20.01.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 598 
 

1. Приема Програма за развитие на читалищната дейност в Община Две 

могили за 2010 г. 

2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението. 

Приложение: Програма за развитие на читалищната дейност в Община 

Две могили за 2010 г. 
 

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и трета точка от дневния ред:  

Обяснителна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 30/21.01.2010 г., 

относно: Приемане бюджета на Община Две могили за 2010 г. 

По тази точка първо думата бе дадена на Марийка Андреева – 

Директор Дирекция „ФСД и управление на собствеността”: 

Искам само да отбележа някои по-главни моменти, които са нови за 

бюджет 2010 г. Разбира се бюджетът е изготвен в условията на икономическа 

криза. За бюджет 2010 г. Държавата няма да ни възстанови 90 % от 

субсидиите. Централният бюджет вече не подпомага слаби общини, каквато е 

нашата. Целите на бюджета са така да се разпределят финансовите ресурси, 

че те да отговарят на потребностите на населението. 
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За приходите не се предвиждат увеличаване на данъците и на такса 

смет. Смятаме приходите да дойдат от по-добрата събираемост на данъците 

от населението. Приоритет на бюджета е образованието. Проектите, по които 

работим и, които Общината е длъжна да съфинансира с 5 % са: „Канализация 

на град Две могили”, „Административен капацитет”, „Развитие на селските 

райони”, „Център за настаняване от семен тип”, „Опазване на Околната 

среда”. 

По-подробно обяснение по бюджет 2010 г. ще ви даде г-жа Росица 

Димитрова.  

Росица Димитрова – Страши експерт “Бюджет”, използвайки 

мултимедия, представи проекта за бюджет на Община Две могили за 2010 г.  

След това, по нея докладва: 

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

Предложения проект за бюджет на Община Две могили е разработен 

правилно и задълбочено. Съобразен е със Закона. Спазени са новите моменти 

в указанията за 2010 г. Бюджетът възлиза на 4 818 806 лева, което е 91 % 

спрямо бюджета за 2009 г. и 70 % спрямо отчета. Приходната част се 

формира от субсидиите от държавния бюджет, плануваните капиталови 

разходи. Местните приходи се формират от данъци и такси, неданъчни 

приходи и продажби на общинско имущество. Разходната част – основните 

приоритети са заплати в образованието, социалните осигуровки, заплати на 

служители в Общината, осигуровки на служители, субсидии за Читалищата, 

здравеопазването, отбраната и други дейности в икономиката. Предложения 

проект за решение накратко дава цялостната картина, както по приходната, 

така и по разходната част. Разходът се дели на разход за държавни дейности 

и разход за местни дейности. Спрямо 2009 г. доплащането на държавните 

дейности е намалено от 700 000 лева на 350 000 лева. Лошото е, че остават 

неразплатени разходи от 2009 г. в размер на 310 000 лева, които натоварват 

бюджета за 2010 г. Независимо от това бюджетът е балансиран и ще 

обезпечи финансово общинските дейности. Обсъден е във всички комисии, 

като са си дали мненията. Направено е публично обсъждане. Предложенията 

и посочените недостатъци са одобрени и можем да го приемем. 

2. Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 

Бюджетът на Община Две могили се разгледа от нашата комисия. 

Смятам, че е добре разработен, като се има впредвид финансовата 

икономическа криза. Съгласен съм с г-н Петров. Нека се приеме. 

3. Велко Иванов – Председател на Комисията по „Земеделие, гори и 

опазване на околната среда”: 

Комисията разгледа бюджета и го приема. Доверяваме се на 

финансистите от Общината. Все пак те са го разработили. 

4. Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, 

култура и културно-историческо наследство”: 

Основно средствата в общинския бюджет ще бъдат изразходвани за 

образованието. Държавното финансиране ще бъде 57 % от общата сума от 



 

 45 

2 333 394 лева, а общинското – 19 % от 2 135 113 лева. Това означава, че 

дофинасирането на държавните дейности през 2010 г., което възлиза на 

350 299 лева, за образованието ще отидат 29 %. Или от всички разходи, които 

се планират да достигнат сумата от 4 818 806 лева, 1 623 609 лева ще отидат 

за образование. Това представлява 32,9 % от всички разходи за 2010 г. 

Училищата в Две могили и Баниска ще получат 1 044 266 лева, в това число 

дофинансиране от местни приходи в размер на 42 484 лева. За столово 

хранене са предвидени 53 527 лева. За целодневните детски градини се 

предвижда да получат 668 954 лева, като от Държавата ще получим 327 545 

лева. Разликата остава за наша сметка. Това показват цифрите. Надявам се 

администрацията правилно да е разпределила средствата и през втората 

половина от годината, да не правим всеки месец актуализации на бюджета.  

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

социална политика”: 

Бюджетът в областта на здравеопазването и социалните дейности е 

разработен според възможностите ни. За здравеопазването са предвидени 2,2 

% от бюджета, като акцента пада върху осигуряване дейноста на детската 

ясла и кабинетите за обслужване на детските и учебните заведения. Малко 

средства има и за поликлиниката. Предлагам да подкрепим бюджета в този 

му вид.  

6. Велико Стефанов – Председател на Комисията по „Законност, 

обществен ред и сигурност”: 

Бюджетът за 2010 г. е по-малък в сравнение с този от 2009 г. Това не 

изненадва никого. Такива са реалностите. Така или иначе с него се залага 

рамка, с която да бъдат задоволени в най-голяма степен потребностите на 

жителите от Общината, да се подобри качеството на административните 

услуги, утвърждаване на делегираните бюджети, разширяване на социалните 

услуги. Бюджетът, който ни се предлага е изготвен от администрацията и тя 

трябва да си е направила сметка дали може да го изпълни. Затова ви 

предлагам да го приемем. 

7. Микерям Адям – Председател на Комисията по “Проблемите на 

гражданското общество, предотвратяването и разкриването конфликти на 

интереси и вероизповеданията”: 

Бюджетът е добре балансиран. Направените разчети за отделните 

дейности са разгледани в детайли от Общинска администрация. Бюджетът е 

разпределен съобразно условията, които са в нашата Община. Вижда се, че 

основно перо в бюджета има за образованието. Една част от средствата от 

местните дейности ще отиде за дофинансиране на държавните такива, като от 

тези 350 000 лева близо 30 000 лева ще отидат във функция образование. 

Предлагам да го подкрепим. 

8. Огнян Георгиев – Председател на Комисията по „Проблемите на 

децата, младежта, спорта и туризма”: 

Всеки следващ бюджет е по-добър от предишния. Този също е добре 

разработен. Дано това, което е планирано да бъде изпълнено. Нека го 

приемем. 

В разискванията по двадесет и трета точка взеха участие: 
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1. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 

Такъв е реалният бюджет. Ясно е, че 2010 г. няма да бъде по-добра от 

2009 г, цифрите показват това. Така или инъче запазваме нормални 

отношения и съществуването на всички институции на територията на 

Общината. 

Освен инвестиционната програма, която приехме трябва да заделим 

допълнителен ресурс да се финансират проектите. Дано част от тези проекти 

да бъдат реализирани. Мисля, че трябва да направим програма, кои проекти 

са наистина важни за Общината. Няма смисъл да се кандидатства по проекти, 

които не са ни нужни. Надявам се икономическата криза да отмине по-бързо. 

Да не се заблуждаваме, защото си познаваме възможностите. За проектите 

ангажираме оборотни средства, които се възстановяват след известно време, 

затова изпитваме трудности понякога. Все пак ще продължаваме да помагаме 

на всички институции и ще търсим нови подходи за увеличаване на местните 

приходи. 

След приключване на разискванията по двадесет и трета точка от 

дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 27, 

ал. 4 и ал. 5 във връзка с чл. 52, ал. 1 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 § 31 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона 

за държавния бюджет на Република България за 2009 г., Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2010 г., чл. 11, ал. 7 от 

Закона за общинските бюджети, чл. 11 от Закона за общинския дълг, 

Постановление на Министерския съвет № 324 от 30.12.2009 г. за 

изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2010 г., 

Наредба № 6 за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на 

общинския бюджет, приета с Решение № 265 по Протокол № 22.12.2005 г. 

на Общинския съвет и Докладна записка № 30 от 21.01.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 599 
 

1. Разпределя преходния остатък от 2009 г., както следва: 
 

1. Държавни дейности 106 515 

1.1 Преходен остатък на делегирани от държавата дейности на 

основание § 31, ал. 2 от ЗДБРБ за 2009 г. 

 

1.1.1. СОУ „Св. св. Кирил и Методий” град Две могили 79 794 

1.1.2. ОУ „Христо Ботев” село Баниска 16 380 

1.1.3. ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий” град Две могили 2 360 

1.1.4. ЦДГ „Първи юни” село Баниска 1 349 

1.2. Субсидия на основание чл. 42 и 43 от Закона за защита при 

бедствия на основание чл. 120, ал. 1 от ПМС 324/2009 г. 

410 

1.3. Пътни разходи на ветерани от войните на основание чл. 

120, ал. 1 от ПМС 324/2009 г. 

6 222 
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2. Местни дейности 250 926 

2.1. УНИЦЕФ – България на основание чл. 114, ал. 1 от ПМС 

324/2009 г. – обект Център за настаняване от семеен тип 

град Две могили 

48 791 

2.2. МСТП – „Обществена трапезария” на основание чл. 120, ал. 

1 от ПМС 324/2009 г. 

10 473 

2.3. Възстановени средства от МТСП от съфинансиране на 

обект Дом за възрастни хора с деменция с. Могилино 

 

73 205 

2.4. Зимно поддържане и текущ ремонт и поддържане на 

Републиканските пътища в границите на общината на 

основание чл. 120, ал. 1 от ПМС 324/2009 г. 

 

2 532 

2.5. Разплащане на просрочени задължения 115 925 
 

2. Приема бюджета за 2010 г, както следва: 
 

1. По прихода в размер на: (Приложение № 1) 4 818 806 

1.1. Приходи от държавни трансфери, в т. ч. 2 333 394 

1.1.1 Обща допълваща субсидия 2 203 706 

1.1.2 Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на 

делегирани от държавата дейности 

23 173 

1.2.3 Преходен остатък от 2009 г. 106 515 

1.2. Приходи за местни дейности, в т. ч. 2 485 412 

1.2.1 Данъчни приходи 272 000 

1.2.2 Неданъчни приходи 1 204 417 

1.2.3 Обща изравнителна субсидия 626 000 

1.2.4 Обща изравнена субсидия за зимно снегоподдържане и 

снегопочистване на общински пътища 

34 600 

1.2.5 Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности 200 927 

1.2.6 Възстановени трансфери -73 205 

1.2.7 Операции с финансови активи 60 800 

1.2.8 Друго финансиране -91 053 

1.2.9 Преходен остатък от 2009 г. 250 926 

   

1.3. По разхода в размер на  

разпределен по функции, групи, дейности и параграфи 

(Приложение № 2 и № 3) 

4 818 806 

1.3.1 Разходи за делегирани от държавата дейности 2 333 394 

1.3.2 Разходи за местни дейности 2 155 113 

1.3.3 Разходи за държавни дейности, дофинансирани с общински 

приходи 

330 299 

1.4. Инвестиционна програма (Приложение № 4) 683 248 

1.5. Размер на просрочените задължения от 2009 г., които ще 

бъдат разплатени от бюджета за 2010 г. (Приложение № 7) 

310 139 

1.6. Размер на просрочените вземания, които ще бъдат събрани 

през бюджетната година. (Приложение 7) 

6 054 
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3. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел, 

читалища и други, както следва: 
 

№ 

по 

ред 

Наименование Разчет за 

субсидия 

(лева) 

1. Читалище – Две могили 55 894 

2. Читалище – Батишница 6 417 

3. Читалище – Бъзовец 6 417 

4. Читалище – Баниска 6 417 

5. Читалище – Помен 6 417 

6. Читалище – Чилнов 6 417 

7. Читалище – Могилино 6 417 

8. Читалище – Острица 6 417 

9. Читалище – Кацелово 6 417 

10. Читалище – К. Върбовка 6 417 

11. Читалище – Широково 6 417 

12. Финансиране на футболен клуб 54 120 

13. Финансиране на тенис клуб 4 920 

 Всичко: 179 104 
 

4. Определя максималния размер на дълга, както следва: 
 

4.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2010 1 000 000 

4.2. Максимален размер на общински гаранции, които ще 

бъдат издадени през 2010 г. 

100 000 

4.3 Максималния размер на общинския дълг и общинските 

гаранции към края на 2010 г. 

1 100 000 

 

5. Приема следните разчети за целеви разходи в местни дейности: 
 

5.1. Социално-битови разходи в процент от начислените 

трудови възнаграждения. 

До 3 % 

5.2. Лимит за представителни разходи  9 020 

5.2.1. Кмет 8 200 

5.2.2. Председател на Общински съвет 820 
 

6. С цел подпомагане дейността на Местната комисия за борба 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни приема лимит за 

разход на гориво в дейност “Други дейности по вътрешната сигурност” 

месечно по 100 лева. 

7. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на 

транспортни разноски (Приложение № 5.1. и № 5.2.). 

8. Определя числеността на персонала и средните брутни работни 

заплати от 01.01.2010 г., както следва: 
 

 

Функция, дейност 

Численост 

на 

персонала 

Средства за 

брутни трудови 

възнаграждения 

Делегирани от държавата дейности   
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Общинска администрация 54 450 444 

Отбрана и сигурност 8 33 463 

ОДК 1 7 526 

Здравеопазване 11 55 950 

Соц.осигуряване,подпомагане и грижи 16,5 84 540 

Местни дейности   

Общинска администрация 16 69 534 

Отбрана 9 29 635 

О Д К 4,5 18 733 

Детска ясла 0,5 1 714 

Чистота 12 51 276 

Обреден дом 2 7 970 

Упр-е, контрол на автотранспорта 2 6 202 

Други дейности по икономиката 4 16 925 

   

Общинско предприятие „Обществено 

хранене” 

16 50 880 

  

9. Приема план – сметките на извънбюджетните фондове и сметки, в 

съответствие с Приложение № 9 към § 32 от Преходните и заключителни 

разпоредби на ЗДБРБ за 2010 г. (Приложение № 6). 

10. Утвърждава бюджета на общинското предприятие „Обществено 

хранене” за 2010 г., съгласно Приложение № 8. 

11. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по 

общинския бюджет по пълна бюджетна класификация и по тримесечия. 

12. Текущото предоставяне на държавния трансфер за делегираните от 

държавата дейности по функция „Образование” се извършва в размер на 1/3 

от планираните за тримесечието субсидии. 

13. Община Две могили периодично разпределя постъпилите собствени 

средства, като спазва следните приоритети: 

13.1. Заплати и осигурителни плащания; 

13.2. Хранителни продукти; 

13.3. Разходи за ел. енергия, вода и телефони; 

13.4. Други разходи; 

13.5. Субсидии за организации с нестопанска цел. 

14. Възлага на кмета на общината: 

14.1. Да определи конкретните права и отговорности на 

второстепенните разпоредители с бюджетни кредити. 

14.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации 

и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и 

разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление и 

контрол. 

14.3. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране 

на “Държавни дейности”, да отправи мотивирано искане до министъра на 

финансите за авансово предоставяне на одобрената субсидия. 
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14.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера 

на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в 

съответствие с волята на дарителя, донора. 

14.5. Да предлага на общински съвет след 30 юни да се прехвърлят 

средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните дейности, с 

изключение на дейностите по функция „Образование” и „Социално 

осигуряване, подпомагане и грижи” при условия, че нямат просрочени 

задължения в съответната делегирана дейност. 

 15. При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на 

неотложни и доказани потребности през бюджетната година, предоставя 

следните правомощия на кмета: 

15.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове 

разходи в обема на общите разходи за една бюджетна дейност, без средствата 

за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от 

държавата дейности. 

15.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в 

една дейност или от една дейност в друга в рамките на една бюджетна група, 

без да изменя общия й размер в частта за местни дейности. 

15.3. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на 

ЕС, но национални програми и други източници за реализиране на 

годишните цели на общините за изпълнение на общинския план за развитие. 

15.4. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други 

източници за съфинансиране на общински програми и проекти. 

15.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и 

проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за 

реализиране на определените годишни цели на общината. 
 

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и четвърта точка от дневния ред:  

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 31/22.01.2010 г., 

относно: Отпускане на Аксел Хасанова Алиева, живееща в град Две могили 

на улица „Чаталджа” № 1 на еднократна финансова помощ за раждане на 

второ дете – Айчел Хасанова Мустафова. 

По нея докладва:  

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

социална политика”:  

Комисията разгледа докладната, като дава положително становище. 

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

Комисията излезе със становище да се отпуснат 200 лева еднократна 

финансова помощ, като се има в предвид, че детето е второ поред в 

семейството и е родено миналата година. Последните изменения и 

допълнения, които приехме в Наредба № 10, в този случай не важат. 

Разисквания по двадесет и четвърта точка нямаше. 



 

 51 

По двадесет и 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. 3, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.1, чл. 9, 

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

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

пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени 

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

могили, област Русе, приета с Решение № 108 по Протокол № 

10/28.03.2008 година, изм. и доп. с Решение № 333 по Протокол № 26 

/23.01.2009 година и Докладна записка с вх. № 31 от 22.01.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 600 
 

1. Отпуска на Аксел Хасанова Алиева с ЕГН 8103215417, живееща в 

град Две могили, на улица „Чаталджа” № 1 еднократна финансова помощ в 

размер на 200 (двеста) лева за раждане на второ дете – Айчел Хасанова 

Мустафова, родена на 01.11.2009 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 
 

Двадесет и пета точка от дневния ред:  

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 32/22.01.2010 г., 

относно: Отпускане на Мергюл Ахмедова Мехмедова, живееща в село 

Кацелово, на улица „Трети март” № 24 на еднократна финансова помощ за 

раждане на второ дете – Дидек Недретова Ахмедова 

По нея докладва:  

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

политика”: 

Този случай е същия като предходния. Детето е второ за родителите. 

Отговарят на всички изисквания по Наредбата. Комисията реши, че 

заявлението следва да се уважи.  

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

Комисията реши да се отпуснат 200 лева. 

Разисквания по двадесет и пета точка нямаше. 

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

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 и чл. 4, ал. 1 

от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
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неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

във връзка с чл. 3, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.1, чл. 9, 

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

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

пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени 

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

могили, област Русе, приета с Решение № 108 по Протокол № 

10/28.03.2008 година, изм. и доп. с Решение № 333 по Протокол № 26 

/23.01.2009 година и Докладна записка с вх. № 32 от 22.01.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 601 
 

1. Отпуска на Мергюл Ахмедова Мехмедова с ЕГН 7906158350, 

живееща в село Кацелово, на улица „Трети март” № 24 еднократна 

финансова помощ в размер на 200 (двеста) лева за раждане на второ дете – 

Дидек Недретова Ахмедова, родена на 01.12.2009 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 
 

Двадесет и шеста точка от дневния ред:  

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 33/22.01.2010 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Веселин Койчев 

Манев, живеещ в град Две могили, на ул. „Кирил и Методий” № 8. 

По нея докладва:  

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

социална политика”: 

Касае се за дете, което е с изявени заложби в областта на спорта. 

Молбата е подадена от бащата на Зарена, като той е приложил документи от 

които е видно, че тя участва в отбора по тенис. Има редица отличия. В 

същото време има някакъв здравословен проблем (операция на сърце), което 

налага тя да мине през контролен преглед, изследвания и лечение. Така че 

смятам, че можем да уважим молбата и. 

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

Радосно е ,че има такива талантливи деца. Те са гордост за Общината. 

Предлагаме да се отпуснат 200 лева. 

Разисквания по двадесет и шеста точка нямаше. 

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

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 и чл. 4, ал. 1 

от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
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във връзка с чл. 3, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.1, чл. 9, 

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

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

пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени 

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

могили, област Русе, приета с Решение № 108 по Протокол № 

10/28.03.2008 година, изм. и доп. с Решение № 333 по Протокол № 26 

/23.01.2009 година и Докладна записка с вх. № 33 от 22.01.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 602 
 

1. Отпуска на Веселин Койчев Манев с ЕГН 6307035280, живеещ в град 

Две могили, на ул. „Кирил и Методий” № 8 еднократна финансова помощ в 

размер на 200.00 (двеста) лева. 

 2. Задължава го да представи в Общинския съвет оправдателни 

документи, от които да е видно, как е изразходвал отпуснатите му средства. 

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

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

решение на Общинския съвет”. 
 

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

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

от разгледаните днес докладни има направени искания за разглеждане и 

приемане на второ четене предложените ни, както следва: 

1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определяне 

размера на местните данъци и такси та територията на Община Две могили, 

област Русе. 

2. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на 

физически и юридически лица на територията на Община Две могили, област 

Русе. 

 Тъй като не бяха направени съществени предложения за тяхното 

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

да бъдат разгледани и приети на второ четене. 

 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 



 

 54 

№ 603 

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

следва: 

1.1. Наредба за изменение и допълнение за Наредба № 1 за определяне 

размера на местните данъци и такси на територията на в Община Две могили, 

област Русе. 

1.2. Наредба за изменение и допълнение за Наредба № 5 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, 

предоставяни на физически и юридически лица на територията на Община 

Две могили, област Русе. 

 2. Определя същата да бъде разгледана като т. 27 и 28 от дневния ред, а 

т. 27 – да стане т. 29 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и седма точка: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 11/19.01.2010 г., 

относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 

за определяне размера на местните данъци и такси та територията 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 01.03.2010 г. 

Разисквания по двадесет и седма точка нямаше. 

По двадесет и седма 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 № 11 от 19.01.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 604 
 

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

Наредба № 1 за определяне размера на местните данъци и такси на 

територията на в Община Две могили, област Русе, която влиза в сила от 

01.03.2010 г. 
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Приложение: Наредба за изменение и допълнение за Наредба № 1 за 

определяне размера на местните данъци и такси на територията на в Община 

Две могили, област Русе. 
  

Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и осма точка: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 23/20.01.2010 г., 

относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, 

предоставяни на физически и юридически лица на територията на Община 

Две могили, област Русе – второ четене. 

По нея докладва:  

1. Ахмед Феим – 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 15.02.2010 г. 

Разисквания по двадесет и осма точка нямаше. 

По двадесет и осма 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 № 23 от 20.01.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 605 
 

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

Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията 

на Община Две могили, област Русе, която влиза в сила от 15.02.2010 г.. 

Приложение: Наредба за изменение и допълнение за Наредба № 5 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, 

предоставяни на физически и юридически лица на територията на Община 

Две могили, област Русе. 
  

Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и девета точка от дневния ред:  
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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 петото, редовно 

заседание на Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

МИ/МИ 

 

Председател на Общинския съвет – Две могили:  

     

 

_____________________ (Байчо Петров Георгиев) 

 


