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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 
 

№ 47 
 

Днес, 19 март 2010 година, в 13.00 часа, в сградата на Община Две 

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

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

съвет.  

 Той съобщи, че на него присъстват 16 (шестнадесет) общински 

съветника. 

 Отсъства: Йордан Георгиев Великов. 

 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, Юрий Симеонов – Кмет на Община Бяла, Петър 

Ангелов – Председател на Общинския съвет в Община Ценово, Данаил 

Ковачев – главен инспектор и зам.-началник на РПУ на МВР – Две могили, 

Христо Янков – полицейски инспектор в РПУ на МВР – Две могили, Кметове 

на Кметства от Община Две могили, граждани. 

Байчо Георгиев обяви: 

Колеги, на 17.03.2010 г. представителя на „Регианасат” ООД е оттеглил 

искането си да му бъде разрешено полагане на подземен оптичен кабел в 

землището на град Две могили. По тази причина, Кмета на Общината оттегли 

докладната, която бе предвидена да бъде разгледана под точка 7. 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 

точка 3 от дневния ред, по която трябваше да докладва той, като член на 

комисията по “Бюджет и финанси”, ще докладва Красимир Кунев. 

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

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

председател на комисията по “Териториално устройство и строителство, 

общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 

регионална политика и евроинтеграция” – 9 и 19, които ако се приеме 

Вашето предложение ще станат съответно точка 8 и 18, ще докладвам аз. 
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Велко Иванов – Г-н Председател, по точка 12, която ще стане точка 11 

от дневния ни ред, вместо мен, ще докладва Енчо Петров – секретар на 

Комисията по „Земеделие, гори и опазване на околната среда”. 

Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на 

проекта за дневен ред? 

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. Отчет-анализ от Станчо Барбуков – Началник на РУ на МВР – 

град Две могили с вх. № 99/10.03.2010 г., относно: Състоянието на 

престъпността и опазването на обществения ред на територията на РУ на 

МВР – Две могили.  

Докладва: Велико Стефанов – Председател на Комисията по 

„Законност, обществен ред и сигурност”. 

2. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 79/04.03.2010 г., 

относно: Отпускане на Диана Георгиева Ламбева, живееща в град Две 

могили,  на улица „Сакар планина” № 9 на еднократна финансова помощ за 

раждане на второ дете – Радослав Людмилов Великов. 

Докладва: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

   Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

3. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 80/04.03.2010 г., 

относно: Отпускане на Нина Любомирова Николова, живееща в село 

Баниска,  на улица „Баниски лом” № 80 на еднократна финансова помощ за 

раждане на второ дете – Анелия Огнянова Георгиева. 

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

социална политика”.  

   Красимир Кунев – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

4. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 81/04.03.2010 г., 

относно: Отпускане на Димитринка Веселинова Кунева, живееща в град Две 

могили,  на улица „Цар Симеон” № 14 на еднократна финансова помощ за 

раждане на второ дете – Вяра Красимирова Кунева. 

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

   Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

5. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 82/04.03.2010 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Златка Йорданова 

Георгиева, живееща в село Каран Върбовка, на улица „Света Марина” № 23. 

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

социална политика”.  
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   Красимир Кунев – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

6. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 83/10.02.2010 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ваня Първанова 

Севастакиева, живееща в село Каран Върбовка, на ул. „Света Марина” № 11. 

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

   Тодор Куцаров – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

7. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 85/04.03.2010 г., 

относно: Информация за дейността на специализираното звено КООРС в 

Община Две могили през 2009 г. и насоки за работа през 2010 г. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Секретар на Комисията по 

„Законност, обществен ред и сигурност”. 

8. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 86/04.03.2010 г., 

относно: Информация за дейността на Кмета на Кметство село Бъзовец през 

последната година и проблемите, които той среща при изпълнение на 

задълженията си. 

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. № 87/04.03.2010 г., 

относно: Информация за дейността на Читалище „Христо Ботев” село 

Бъзовец през 2009 г. и насоки за работата му през 2010 г. 

Докладва: Мехмед Чолаков – Секретар на Комисията по 

„Образование, култура и културно-историческо наследство”. 

10. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 88/08.03.2010 г., 

относно: Покупко – продажба на недвижим имот – частна общинска 

собственост. 

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

финанси”. 

11. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 92/09.03.2010 г., 

относно: Отчет за 2009 г. за изпълнение на Общинската стратегия за 

опазване на околната среда в Община Две могили и Програма за опазване на 

околната среда и Общинската програма за управление на отпадъците, като 

част от нея. 

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

и опазване на околната среда”. 

12. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 93/09.03.2010 г., 

относно: Участие на Община Две могили в проект към Национален център 

„Европейски младежки програми и инициативи”. 

Докладва: Светлозар Донев – Председател на Комисията по 

„Образование, култура и културно-историческо наследство”. 
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13. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 94/09.03.2010 г., 

относно: Информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено 

хранене” град Две могили, за периода 02.02.2009 г. – 31.12.2009 г. 

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

финанси”.  

14. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 95/10.03.2010 г., 

относно: Отпускане на временен безлихвен заем от бюджетна на 

извънбюджетна сметка за авансово съфинансиране по проект „Подготовка на 

проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и 

отпадъчни води в град Две могили, област Русе”. 

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

финанси”. 

15. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 96/10.03.2010 г., 

относно: Продажба на недвижим имот – “Друга селскостопанска територия” 

имот № 000282 от 2.000 дка по картата на възстановената собственост в 

землището на град Две могили, категория на земята при неполивни условия 

ІV. 

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

финанси”.  

16. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 97/10.03.2010 г., 

относно: Провеждане на търг с явно наддаване за  отдаване под наем на 

земеделска земя, стопанисвана по реда на чл. 19 от в землището на с. 

Баниска, Община Две могили. 

Докладва: Огнян Георгиев – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

17. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 98/10.03.2010 г., 

относно: Участие на Община Две могили в учредяване на МИГ по Ос 4 

„Лидер” на територията на Общини Две могили и Иваново. 

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. № 100/10.03.2010 

г., относно: Публично-оповестен търг с явно наддаване за поставяне на 

подвижно съоръжение “Търговски павилион за хляб и хлебни изделия”, 

съгласно одобрена от Главния архитект схема.  

Докладва: Пламен Лашев – Секретар 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. № 101/10.03.2010 

г., относно: Изменение на Решение № 599 по Протокол № 45/29.01.2010 г. 

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

финанси”.  

20. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 102/10.03.2010 

г., относно: Подмяна на уличното осветление в Община Две могили 
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Докладва: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

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

Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  

 „ За”   - 16гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
   

Първа точка от дневния ред: 

Отчет-анализ от Станчо Барбуков – Началник на РУ на МВР – 

град Две могили с вх. № 99/10.03.2010 г., относно: Състоянието на 

престъпността и опазването на обществения ред на територията на РУ на 

МВР – Две могили.  

По нея докладва: 

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

обществен ред и сигурност”: 

Нашата комисия разгледа отчет – анализа на свое заседание. Съгласни 

сме с него и предлагаме на общинските съветници да гласуват неговото 

приемане. 

Имам някои въпроси към тук присъстващите представители по 

отношение на това как се покриват районите по посока на село Кацелово? 

Каква е дейността на Районното управление заедно със звеното КООРС, 

което разполага с превоз? От кооперацията в село Кацелово отказват да 

подпомагат с пари, защото считат, че ефективността от тях не е голяма. Кога 

ще се назначат нови районни инспектори в селата Кацелово и Острица? 

В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Данаил Ковачев – главен инспектор и зам.-началник на РПУ на 

МВР – Две могили: 

Първо искам да благодаря на местната управа за поканата да 

присъстваме днес на Вашето заседание. Традиционно всяка година отчет – 

анализът за състоянието на престъпността и опазването на обществения ред 

на територията на РУ на МВР – Две могили се предоставя предварително, за 

да можете спокойно да го разгледате и обсъдите в съвета.  

Полицейското управление е обезпечено с полицейски служители. 

Имаше конкурс и ще бъдат назначени трима допълнителни служители. 

Лошото е, че процесът за назначаването на тези служители е дълъг и ще 

продължи минимум до края на годината. В големите села трудно се намират 

местни кандидати, които искат да работят в сферата. Полицейските 

служители, жители на големите градове ще обслужват населените места в 

Общината. Звеното КООРС е съставено от служители, които са жители на 

град Две могили.  

2. Христо Янков – полицейски инспектор в РПУ на МВР – Две 

могили: 
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Не мога да скрия факта, че в полицията не ни достигат хора. Обхвата 

ни е огромен. Служителят, който работи с КООРС най-често това съм аз. 

Надявам се да подобряваме със всеки изминал ден нашата съвместна работа, 

за да гарантираме спокойствието и сигурността на гражданите от Общината. 

След приключване на разискванията по първа точка от дневния 

ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за 

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

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

и Отчет – анализ с вх. № 99  от 10.03.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 622 
 

1. Приема Отчет – анализ за състоянието на престъпността и 

опазването на обществения ред на територията на РУ на МВР – Две могили 

през 2009 г. 

Приложение: Отчет – анализ за състоянието на престъпността и 

опазването на обществения ред на територията на РУ на МВР – Две могили 

през 2009 г. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 79/04.03.2010 г., 

относно: Отпускане на Диана Георгиева Ламбева, живееща в град Две 

могили,  на улица „Сакар планина” № 9 на еднократна финансова помощ за 

раждане на второ дете – Радослав Людмилов Великов. 

По нея докладва: 

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

социална политика”:  

Комисията разгледа докладната. Всички документи са подадени 

правилно. Единствената забележка е, че бащата на детето не е жител на 

нашата Община. Тъй като детето е записано на територията на нашата 

Община, становището ни е да уважим молбата на 50%. 

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

Становището на Комисията по “Бюджет и финанси” е да се отпуснат 

125 лева, което е 50% от стойността на помощта. 

 Разисквания по втора точка нямаше. 

 По втора 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 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.2, чл. 9, т. 1, 

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

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

при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, 

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

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

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

доп. с Решение № 562 по Протокол № 43/20.11.2009 г., и Докладна 

записка с вх. № 79 от 04.03.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 623 
 

1. Отпуска на Диана Георгиева Ламбева с ЕГН 8310025378, живееща в 

град Две могили, област Русе, на улица „Сакар планина” № 9 еднократна 

финансова помощ в размер на 125.00 (сто двадесет и пет) лева за раждане на 

второ дете – Радослав Людмилов Великов, роден на 24.01.2010 г., тъй като 

бащата – Людмил Великов Ламбев с ЕГН 7011225402 е с постоянен и 

настоящ адрес в село Караманово, община Ценово, област Русе.  

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

решение на Общинския съвет”. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Трета точка от дневния ред:  

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 80/04.03.2010 г., 

относно: Отпускане на Нина Любомирова Николова, живееща в село 

Баниска,  на улица „Баниски лом” № 80 на еднократна финансова помощ за 

раждане на второ дете – Анелия Огнянова Георгиева. 

По нея докладва:  

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

политика”:  

Нашата комисия разгледа подадените документи на г-жа Николова. 

Всичко е според изискванията на Наредбата, така че становището ни е 

молбата да се уважи. 

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

Становището на Комисията по “Бюджет и финанси” е да се отпуснат 

250 лева. 

Разисквания по трета точка нямаше. 

По трета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание, 
чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 

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

от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
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във връзка с чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.2, чл. 9, т. 1, 

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

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

при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, 

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

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

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

с Решение № 562 по Протокол № 43/20.11.2009 г., и Докладна записка с 

вх. № 80 от 04.03.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 624 
 

1. Отпуска на Нина Любомирова Николова с ЕГН 8611105313, живееща 

в село Баниска, община Две могили, област Русе, на улица „Баниски лом” № 

80 еднократна финансова помощ в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева 

за раждане на второ дете – Анелия Огнянова Георгиева, родена на 26.01.2010 

г.  

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

решение на Общинския съвет”. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 81/04.03.2010 г., 

относно: Отпускане на Димитринка Веселинова Кунева, живееща в град Две 

могили,  на улица „Цар Симеон” № 14 на еднократна финансова помощ за 

раждане на второ дете – Вяра Красимирова Кунева. 

По нея докладва: 

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

социална политика”: 

 Комисията разгледа докладната. Всички документи са налице и са 

редовни. Да се уважи молбата. 

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

 Нашето становище е да се отпуснат 250 лева. 

Разисквания по четвърта точка нямаше. 

По четвърта точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

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

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

от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

във връзка с чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.2, чл. 9, т. 1, 

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

раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали 
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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, изм. и доп. 

с Решение № 562 по Протокол № 43/20.11.2009 г., и Докладна записка с 

вх. № 81 от 04.03.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 625 
 

1. Отпуска на Димитринка Веселинова Кунева с ЕГН 7906125398, 

живееща в град Две могили, област Русе, на улица „Цар Симеон” № 14 

еднократна финансова помощ в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева за 

раждане на второ дете – Вяра Красимирова Кунева, родена на 04.01.2010 г.  

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

решение на Общинския съвет”. 
 

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 Негласувал   - 1 (Красимир Кунев – Декларация по чл. 12, т. 4 във 

връзка с чл. 14 от ЗПРКИ) 
 

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 82/04.03.2010 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Златка Йорданова 

Георгиева, живееща в село Каран Върбовка, на улица „Света Марина” № 23. 

По нея докладва: 

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

политика”:  

На свое заседание Комисията по “Здравеопазване и социална 

политика” разгледа  молбата на г-жа Георгиева. Имахме големи спорове. Аз 

лично съм против отпускането на такава помощ. Не е възможно за счупена 

ръка госпожата да е платила толкова пари, но така или инъче комисията взе 

решение да се уважи молбата.  

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

Становището на комисията е да се отпуснат 100 лева. 

В разискванията по пета точка взеха участие: 

1. Йордан Калицов – Кмет на Кметство село Каран Върбовка: 

Наистина всички бяхме шокирани от сумата, която е заплатила жената 

за счупената си ръка, но тя е представила оправдателни документи за това. 

След приключване на разискванията по пета точка от дневния ред, 

Общинския съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, чл. 27, ал. 3 от 

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

2, т. 24 и чл. 4, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
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общинската администрация, във връзка с чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за 

изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на 

социално-слаби жители и пострадали при пътно-транспортни 

произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и 

други от бюджета на община Две могили, област Русе, приета с наше 

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

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

№ 562 по Протокол № 43/20.11.2009 г. и Докладна записка с вх. № 82 от 

04.03.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 626 
 

1. Отпуска на Златка Йорданова Георгиева с ЕГН 3606095335, живееща 

в село Каран Върбовка, на ул. „Света Марина” № 23 еднократна финансова 

помощ в размер на 100.00 (сто) лева. 

 2. Задължава я да представи в Общинския съвет оправдателни 

документи, от които да е видно, как е изразходвала отпуснатите и 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 16 (шестнадесет) съветника.  

 „ За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 83/10.02.2010 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ваня Първанова 

Севастакиева, живееща в село Каран Върбовка, на ул. „Света Марина” № 11. 

По нея докладва: 

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

социална политика”: 

И тук положението е трагично. Семейството наистина няма никакви 

средства. Комисията излезе със становище да се уважи молбата.  

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

Становището на нашата комисия е да се отпуснат 200 лева на Кмета на 

Кметство село Каран Върбовка, с които той да им плати задълженията към 

ВиК–а, Е-он и хранителните магазини в селото. Преди заседанието говорих с 

г-н Лашев и той предложи да намери работа във фирмата си за мъжа на тази 

жена, за да може той да работи и да изкарва някакви пари и да не се стига 

всеки месец до това положение.   

В разискванията по шеста взеха участие: 

1. Пламен Лашев – Общински съветник: 

Аз нямам нищо против, но мисля, че такъв човек няма да може да се 

реализира. И все пак ще му дам шанс, стига да има желание за това. 
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2. Микерям Адям – Общински съветник: 

 Веднъж вече отпуснахме помощ на тези хора миналата година да си 

извадят документи за самоличност. Искам да попитам г-н Калицов какво 

стана с документите? 

1. Йордан Калицов – Кмет на Кметство село Каран Върбовка: 

 Семейството имат вече нови документи, аз съм представил копия от 

тях в Общинския съвет. Нещата тук наистина са отчайващи. Хората нямат 

ток, вода, храна и т.н. Мисля, че заслужават необходимата помощ. Ще 

направя всичко възможно да ги регистрирам в Дирекция „Социално 

подпомагане”. 

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

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

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

от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

във връзка с чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна 

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

пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени 

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

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

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

26/23.01.2009 година, изм. и доп. с Решение № 562 по Протокол № 

43/20.11.2009 г. и Докладна записка с вх. № 83 от 04.03.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 627 
 

1. Отпуска на Ваня Първанова Севастакиева с ЕГН 7004293234, 

живееща в село Каран Върбовка, на ул. „Света Марина” № 11 еднократна 

финансова помощ в размер на 200.00 (двеста) лева. 

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

Върбовка – Йордан Стефанов Калицов, който да и съдейства да си разплатят 

задължениета към ВиК–а, Е-он, хранителните магазини в селото, както и за 

закупуване на дрехи за децата, като представи в Общинския съвет 

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

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

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

решение на Общинския съвет”. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

Седма точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 85/04.03.2010 г., 

относно: Информация за дейността на специализираното звено КООРС в 

Община Две могили през 2009 г. и насоки за работа през 2010 г. 

По нея докладва: 

1. Айдън Карамехмедов – Секретар на Комисията по „Законност, 

обществен ред и сигурност”. 

Информацията за дейността на специализираното звено КООРС в 

Община Две могили през 2009 г. е добре разработена. Искам само да кажа, че 

трябва да се погледне по-сериозно на събирането на глобите от длъжниците. 

Относно предложението на Кмета на Общината да има второ звено КООРС 

на територията на село Кацелово, мога да кажа, че специално там идеята не 

се приема добре от населението. Предполагам, че ще е по-добре там да има 

полицейско присъствие. Като цяло моето мнение е, че служителите на звено 

КООРС не познават обстановката в Общината. Те трябва да се движат в по-

късните и ранни часове на деня.  

В разискванията по седма точка взеха участие: 

1. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 

Това звено беше създадено миналата година. За една година са 

направени много актове, но те осъществяват главно един контрол. Звеното 

КООРС работи по това дали Наредбите на Общината се спазват. Районното 

управление не познава добре нашите Наредби и няма как те да осъществяват 

този кантрол. Техните задачи са други. Нашето звено е изключително и само 

за наблюдение на нашите Наредби. В селата Батишница, Баниска и Бъзовец 

има униформен полицай, затова повечето от платените актове са на тази 

територия. Нашата идея беше да оборудваме звеното КООРС с автомобил и 

необходимата техника, за да могат те да работят съвместно с Районното 

управление в Две могили. Но само с издръжката на Общината това няма да 

стане. Затова помолихме кооперациите на нашата територия да помогнат с 

финансови средства. За неплатените актове мога да кажа, че всички тези, 

които не са си няма да бъдат обслужвани от общинска администрация. 

Мисля, че с това звено е по-добре, защото никой не ни съдейства за 

спазването на Наредбите на Общинския съвет. 

След приключване на разискванията по седма точка от дневния 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, 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 № 

44/18.12.2009 г. и Докладна записка с вх. № 85 от 04.03.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 628 
 

1. Приема Информацията за дейността на специализираното звено 

КООРС в Община Две могили през 2009 г.  
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Приложение: Информация за дейността на специализираното звено 

КООРС в Община Две могили през 2009 г. и насоки за работа през 2010 г.  
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  

 „ За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 86/04.03.2010 г., 

относно: Информация за дейността на Кмета на Кметство село Бъзовец през 

последната година и проблемите, които той среща при изпълнение на 

задълженията си. 

По нея докладва: 

1. Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”:  

Информацията е много кратка, но много точна. Комисията е със 

становище да приемем информацията на Кмета на Кметство село Бъзовец. 

В разискванията по осма точка взеха участие: 

1. Георги Малев – Кмет на Кметство село Бъзовец: 

Нямам какво друго да кажа по информацията. Написал съм точно това, 

което е направено през 2009 година. Притеснява ме единствено въпросът за 

асфалтирането на улиците. 

След приключване на разискванията по осма точка от дневния 

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

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

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

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, във връзка с Решение № 565 по Протокол № 

44/18.12.2009 г. и Докладна записка с вх. № 86 от 04.03.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 629 
 

1. Приема Информацията за дейността на Кмета на Кметство село 

Бъзовец през втората година от мандата. 

Приложение: Информация за дейността на Кмета на Кметство село 

Бъзовец през втората година от мандата. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  

 „ За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Девета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 87/04.03.2010 г., 

относно: Информация за дейността на Читалище „Христо Ботев” село 

Бъзовец през 2009 г. и насоки за работата му през 2010 г. 

По нея докладва: 

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

култура и културно-историческо наследство”: 

Нашата Комисия разгледа докладната. Читалищата са много важен 

посредник между гражданите и живота им в Общината. Читалището 

разполага със всичко, освен библиотечна дейност. Нека приемем 

информацията.  

В разискванията по девета точка взеха участие: 

1. Даниева Георгиева – Секретар на Читалище „Христо Ботев” 

село Бъзовец: 

Искам да взема отношение по въпроса с настояването на Кмета на 

Общината за създаването на самодейна група от жени в село Бъзовец. Да си 

разтропан читалищен секретар не е достатъчно. Нужни са ни средства. 

Таксата за участие в „Балкан фолк” е 3 лева за минута ефирно време на 

човек. Съставът включва 15 – минутно изпълнение. Таксата за участие на 1 

човек е 5 лева. Съставът е от 10 човека. Всеки състав може да си направи 

индивидуално DVD, което струва 59 лева. Видео – записът е общо на 

стойност 590 лева. Същевременно тези хора имат нужда от храна, облекло и 

транспортни разходи за концерта. Читалището не разполага с никакви 

средства. 

2. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината:  

Държавата дава определена субсидия за Читалищата. Ние ви ги даваме, 

вие ще си решите как да ги ползвате. Всяка институция има право да си 

прави собствен бюджет, като набира допълнителни приходи. За издръжка 

няма откъде да дойдат парите. Търсете начин за набавяне на допълнителни 

средства. Не чакайте само на Общината. Това е доброволно сдружение и 

никой не е длъжен да ви осигури средства за храна, път и т.н. Има един 

минимум, който е заложен в бюджета. Приехме един годишен културен 

календар и ние осигуряваме средствата, които са заложени само в него. 

Търсете спонсори и други начини да си набавите допълнителни средства. 

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

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

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

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с 

Решение № 565 по Протокол № 44/18.12.2009 г. и Докладна записка с 

вх. № 87 от 04.03.2010 г.,прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 630 
 

1. Приема Информацията за дейността на Читалище „Христо Ботев” в 

село Бъзовец през 2009 година и насоки за работата му през 2010 г. 
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Приложение: Информация за дейността на Читалище „Христо Ботев” 

в село Бъзовец през 2009 година и насоки за работата му през 2010 г. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  

 „ За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 88/08.03.2010 г., 

относно: Покупко – продажба на недвижим имот – частна общинска 

собственост. 

По нея докладва: 

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

Комисията разгледа настоящата докладна. Всички документи 

необходими за продажбата на имота са налице. Общината не се нуждае от 

този имот и няма пречка да не се продаде. 

В разискванията по десета точка взеха участие: 

1. Ганчо Бобев – Кмет на Кметство село Чилнов: 

Този имот е бивш склад, който пустее и съседите са го приватизирали и 

го ползват без да плащат нищо. Тъй като има интерес да се закупи имотът е 

по-добре той да бъде продаден. 

2. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

Според мен решението трябва да добие следния вид: 

1. Дава съгласието си бъде включен в Раздел І (римско едно) от 

Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 

2010 година, приета с Решение № 591 по Протокол № 45 от 29.01.2010 

година имот – частна общинска собственост по Акт № 413 от 02.05.2005 г. на 

Кмета на Община Две могили, а именно: Урегулиран поземлен имот ІV – 285 

(римско четири, тире, арабско двеста осемдесет и пет), в квартал 21 (двадесет 

и едно) по устройствения план на село Чилнов, община Две могили, област 

Русе, състоящ се от незастроено дворно място с площ от 540 (петстотин и 

четиридесет) квадратни метра, находящ се в село Чилнов, община Две 

могили. 

2. Дава съгласието си да бъде продаден, след провеждане на публичен 

търг с тайно наддаване следния недвижим имот – частна общинска 

собственост по Акт № 413 от 02.05.2005 г. на Кмета на Община Две могили, а 

именно: Урегулиран поземлен имот ІV – 285 (римско четири, тире, арабско 

двеста осемдесет и пет), в квартал 21 (двадесет и едно) по устройствения 

план на село Чилнов, община Две могили, област Русе, при граници: от двете 

страни – улица, имот V – 286 (римско пет, тире, арабско двеста осемдесет и 

шест) и имот ІІІ – 284 (римско три, тире, арабско двеста осемдесет и четири), 

състоящ се от незастроено дворно място с площ от 540 (петстотин и 

четиридесет) квадратни метра, находящ се в село Чилнов, община Две 

могили. 

При данъчна оценка на този имот в размер на 1 503.40 (хиляда 

питстотин и три лева и четиридесет стотинки), одобрява пазарната му оценка 
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в размер на 1 782.00 (хиляда седемстотин осемдесет и два лева и нула 

стотинка), 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 2 имот. 

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 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. 

№ 88 от 08.03.2010 г.,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 631 
 

1. Дава съгласието си бъде включен в Раздел І (римско едно) от 

Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 

2010 година, приета с Решение № 591 по Протокол № 45 от 29.01.2010 

година имот – частна общинска собственост по Акт № 413 от 02.05.2005 г. на 

Кмета на Община Две могили, а именно: Урегулиран поземлен имот ІV – 285 

(римско четири, тире, арабско двеста осемдесет и пет), в квартал 21 (двадесет 

и едно) по устройствения план на село Чилнов, община Две могили, област 

Русе, състоящ се от незастроено дворно място с площ от 540 (петстотин и 

четиридесет) квадратни метра, находящ се в село Чилнов, община Две 

могили. 

2. Дава съгласието си да бъде продаден, след провеждане на публичен 

търг с тайно наддаване следния недвижим имот – частна общинска 

собственост по Акт № 413 от 02.05.2005 г. на Кмета на Община Две могили, а 

именно: Урегулиран поземлен имот ІV – 285 (римско четири, тире, арабско 

двеста осемдесет и пет), в квартал 21 (двадесет и едно) по устройствения 

план на село Чилнов, община Две могили, област Русе, при граници: от двете 

страни – улица, имот V – 286 (римско пет, тире, арабско двеста осемдесет и 

шест) и имот ІІІ – 284 (римско три, тире, арабско двеста осемдесет и четири), 

състоящ се от незастроено дворно място с площ от 540 (петстотин и 

четиридесет) квадратни метра, находящ се в село Чилнов, община Две 

могили. 
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При данъчна оценка на този имот в размер на 1 503.40 (хиляда 

питстотин и три лева и четиридесет стотинки), одобрява пазарната му оценка 

в размер на 1 782.00 (хиляда седемстотин осемдесет и два лева и нула 

стотинка), 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 2 имот. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  

 „ За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 92/09.03.2010 г., 

относно: Отчет за 2009 г. за изпълнение на Общинската стратегия за 

опазване на околната среда в Община Две могили и Програма за опазване на 

околната среда и Общинската програма за управление на отпадъците, като 

част от нея. 

По нея докладва: 

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

опазване на околната среда”. 

Според мен отчетите са доста изчерпателни. Целта за почистването 

трябва да е по-висока. Тя трябва да бъде на ниво, което отговаря на  

изискванията. Направени са много неща. Комисията излезе със становище да 

се приемат отчетите. 

Разисквания по единадесета точка нямаше. 

По единадесета 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 

и Докладна записка с вх. № 92 от 09.03.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 632 
 

1. Приема Отчета за изпълнение на Общинската стратегия за опазване 

на околната среда в Община Две могили за 2009 г. 

2. Приема Отчета за годишната дейност по изпълнението на 

Общинската Програма за опазване на околната среда, Общинската програма 

за управление на отпадъците като част от нея за 2009 г. на територията на 

Община Две могили. 

Приложение: 
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1. Отчет за изпълнение на Общинската стратегия за опазване на 

околната среда в Община Две могили за 2009 г. 

2. Отчет за годишната дейност по изпълнението на Общинската 

Програма за опазване на околната среда, Общинската програма за 

управление на отпадъците като част от нея за 2009 г. на територията на 

Община Две могили. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  

 „ За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

Дванадесета точка от дневния ред 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 93/09.03.2010 г., 

относно: Участие на Община Две могили в проект към Национален център 

„Европейски младежки програми и инициативи”. 

По нея докладва: 

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

култура и културно-историческо наследство”: 

На заседание на Комисията по „Образование, култура и културно-

историческо наследство” беше разгледано предложението да участваме в 

такъв проект. Г-жа Мариана Ангелова ни запозна по-подробно с проекта. 

Хубавото е, че ще се финансира изцяло от Европейските програми и няма да 

има съфинансиране от наша страна. Становището ни е да приемем такова 

решение като включим страните Гърция, Румъния, Турция и Италия, а за 

Франция все още няма отговор дали ще участват. 

В разискванията по дванадесета точка взеха участие: 

2. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, аз ви предлагам в решението да не записваме точно кои страни 

ще участват, а да запишем само Държави – членки на Европейския съюз, 

каквито са Гърция, Италия и Румъния и Програмни страни, кандидатки за 

присъединяване към Европейския съюз, каквато е Турция. Така решението 

ще добие следния вид: 

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

Национален център „Европейски младежки програми и инициативи” по  

програма „Младежта в действие 2007 – 2013”, дейност 1 – Младежта за 

Европа, поддейност 1.1 – Младежки обмени и бъде координатор с участници 

от държави – членки на Европейския съюз и програмни страни, кандидатки 

за присъединяване към Европейския съюз, по тема от общ интерес: „Здрав 

дух в здраво тяло”.  

 Координатор на проекта от страна на Община Две могили да бъде 

Мариана Ангелова, старши специалист „Образование и спорт”. 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 

необходимите действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 

След приключване на разискванията по дванадесета 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 
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администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 93 от 

09.03.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 633 
 

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

Национален център „Европейски младежки програми и инициативи” по  

програма „Младежта в действие 2007 – 2013”, дейност 1 – Младежта за 

Европа, поддейност 1.1 – Младежки обмени и бъде координатор с участници 

от държави – членки на Европейския съюз и програмни страни, кандидатки 

за присъединяване към Европейския съюз, по тема от общ интерес: „Здрав 

дух в здраво тяло”.  

 Координатор на проекта от страна на Община Две могили да бъде 

Мариана Ангелова, старши специалист „Образование и спорт”. 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 

необходимите действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  

 „ За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 94/09.03.2010 г., 

относно: Информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено 

хранене” град Две могили, за периода 02.02.2009 г. – 31.12.2009 г. 

По нея докладва: 

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

Разгледахме информацията на Общинско предприятие „Обществено 

хранене”. Отзивите на гражданите относно храненето на учениците и 

социалния патронаж се посреща положително от гражданите. Оценката за 

предприятието е добра. Организацията е на ниво. Учениците са доволни от 

цената и качеството на храната. Смятам, че педприятието работи добре и 

можем да му дадем добра оценка. Становището ни е да приемем 

информацията.  

Разисквания по тринадесета точка нямаше. 

По тринадесета 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 

и Докладна записка с вх. № 92 от 09.03.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
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№ 634 
 

1. Приема Информацията за дейността на Общинско предприятие 

„Обществено хранене” град Две могили за периода 02.02.2009 г. – 31.12.2009 

г. 

Приложение: Информация за дейността на Общинско предприятие 

„Обществено хранене” град Две могили за периода 02.02.2009 г. – 31.12.2009 

г. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  

 „ За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 95/10.03.2010 г., 

относно: Отпускане на временен безлихвен заем от бюджетна на 

извънбюджетна сметка за авансово съфинансиране по проект „Подготовка на 

проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и 

отпадъчни води в град Две могили, област Русе”. 

По нея докладва: 

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

Струва ми се, че е правилно заради ритмичното реализиране на проекта 

да се прехвърлят средства от бюджетната в извънбюджетната сметка на 

Общината. Няма нищо лошо в това. Тези операции се правят често и 

Комисията предлага да се приеме решението. 

В разискванията по четиринадесета точка взеха участие: 

1. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 

Част от тези средства вече постъпиха в бюджета на Общината. 

Проектът е готов, остава да се извършат междинните плащания. 

След приключване на разискванията по четиринадесета точка от 

дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10, чл. 27, 

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация във връзка с точка 20 от Раздел ІV. 

Получаване и усвояване на средства чрез трансфер по банкова 

извънбюджетна сметка 7443 от Указания на Министерството на 

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

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

Националния фонд от структурните фондове на Европейския съюз и от 

Кохезионния фонд и тяхното отчитане, Договор № 24/17.03.2009 г. за 

безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна 

среда”, съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и 

от Кохезионния фонд на Европейската общност и Докладна записка с вх. 

№ 95 от 10.03.2010 г., прие 
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РЕШЕНИЕ 

№ 635 
 

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

Общината в извънбюджетната сметка BG22BUIB71143229000101 при 

СИБАНК Русе Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, проект 

„Подготовка на проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за 

питейни и отпадъчни води в град Две могили, област Русе” в размер до 184 

872 (сто осемдесет и четири хиляди и осемстотин седемдесет и два) лева като 

временен безлихвен заем. 

2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  

 „ За”   - 16 гласа  

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 96/10.03.2010 г., 

относно: Продажба на недвижим имот – “Друга селскостопанска територия” 

имот № 000282 от 2.000 дка по картата на възстановената собственост в 

землището на град Две могили, категория на земята при неполивни условия 

ІV. 

По нея докладва: 

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

Имотът е от два декара и е в границите на населеното място и смятам, 

че началната цена при провеждане на търга, която е 7 400 лева е нормална. 

Да се продаде имотът. 

В разискванията по петнадесета точка взеха участие: 

1. Светлозар Донев – Общински съветник: 

Като предложение искам само да кажа, че за продажбата на този имот 

трябва да има поносимост, спрямо съседите и това да го има в условието при 

провеждането на търга. 

2. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

Според мен това решение трябва да добие следния вид: 

1. Дава съгласието си бъде включен в Раздел І (римско едно) от 

Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 

2010 година, приета с Решение № 591 по Протокол № 45 от 29.01.2010 

година имот – частна общинска собственост по Акт № 2177/09.02.2010 г. на 

Кмета на Община Две могили, а именно: Друга селскостопанска територия с 

площ от 2.000 (два декара  и нула квадратни метра), четвърта категория на 

земята при неполивни условия, съставляващ имот № 000282 (двеста 

осемдесет и две), образуван от имот № 000269 (двеста шестдесет и девет) по 

картата на възстановената собственост на земеделската земя в землището на 

град Две могили, ЕКАТТЕ 20184, област Русе. 
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 2. Дава съгласието си да бъде продаден, след провеждане на търг с 

тайно наддаване следния недвижим имот – частна общинска собственост по 

Акт № 2177/09.02.2010 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: Друга 

селскостопанска територия с площ от 2.000 (два декара  и нула квадратни 

метра), четвърта категория на земята при неполивни условия, съставляващ 

имот № 000282 (двеста осемдесет и две), образуван от имот № 000269 (двеста 

шестдесет и девет) по картата на възстановената собственост на земеделската 

земя в землището на град Две могили, ЕКАТТЕ 20184, област Русе, при 

граници и съседи: имот № 000283 – пасище, мера на земи по член 19 от 

ЗСПЗЗ и имот № 000221 – жилищна територия на Община Две могили, 

област Русе. 

При данъчна оценка на този имот в размер на 252.20 (двеста петдесет и 

два лева и двадесет стотинки), одобрява пазарната му оценка в размер на 7 

400.00 (седем хиляди и четиристотин лева и нула стотинки), която да бъде 

начална цена при провеждането на публично – оповестения 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. 

3. Красимир Кунев – Общински съветник: 

Съгласен съм с предложението на Председателя. 

По петнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основание чл. 21 ал. 1 т. 8, чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

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

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

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, пр. 1 

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

ограничени вещни права, за предоставяне, за управление под наем и за 

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две 

могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 96 от 10.03.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 636 
 

1. Дава съгласието си бъде включен в Раздел І (римско едно) от 

Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 

2010 година, приета с Решение № 591 по Протокол № 45 от 29.01.2010 

година имот – частна общинска собственост по Акт № 2177/09.02.2010 г. на 

Кмета на Община Две могили, а именно: Друга селскостопанска територия с 

площ от 2.000 (два декара  и нула квадратни метра), четвърта категория на 

земята при неполивни условия, съставляващ имот № 000282 (двеста 

осемдесет и две), образуван от имот № 000269 (двеста шестдесет и девет) по 
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картата на възстановената собственост на земеделската земя в землището на 

град Две могили, ЕКАТТЕ 20184, област Русе. 

 2. Дава съгласието си да бъде продаден, след провеждане на търг с 

тайно наддаване следния недвижим имот – частна общинска собственост по 

Акт № 2177/09.02.2010 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: Друга 

селскостопанска територия с площ от 2.000 (два декара  и нула квадратни 

метра), четвърта категория на земята при неполивни условия, съставляващ 

имот № 000282 (двеста осемдесет и две), образуван от имот № 000269 (двеста 

шестдесет и девет) по картата на възстановената собственост на земеделската 

земя в землището на град Две могили, ЕКАТТЕ 20184, област Русе, при 

граници и съседи: имот № 000283 – пасище, мера на земи по член 19 от 

ЗСПЗЗ и имот № 000221 – жилищна територия на Община Две могили, 

област Русе. 

При данъчна оценка на този имот в размер на 252.20 (двеста петдесет и 

два лева и двадесет стотинки), одобрява пазарната му оценка в размер на 7 

400.00 (седем хиляди и четиристотин лева и нула стотинки), която да бъде 

начална цена при провеждането на публично – оповестения 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. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  

 „ За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Шестнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 97/10.03.2010 г., 

относно: Провеждане на търг с явно наддаване за  отдаване под наем на 

земеделска земя, стопанисвана по реда на чл. 19 от в землището на с. 

Баниска, Община Две могили. 

По нея докладва: 

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

и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 

уредба, регионална политика и евроинтеграция”:  

Има проявен интерес за вземане под наем на тези имоти. Те са по чл. 19 

и могат да бъдат отдадени. 

В разискванията по шестнадесета точка взеха участие: 

1. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

Според мен основанието да приемем това решение трябва да бъде: чл. 

21 ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и 5 от Закона за местното самоуправление и 

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 19, ал. 8, т. 2 от Закона за 
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собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 22, ал. 10, чл. 23, т. 1, 

пр. 1, чл. 69, ал. 1, чл. 70  и чл. 71 от Наредба № 7 за реда на придобиване на 

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

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

собственост в Община Две могили, област Русе и Докладна записка № 97 от 

10.03.2010 г. 

А самото решение трябва да добие следния вид: 

1. Дава съгласието си бъдат включени в Раздел ІV (римско четири) от 

Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 

2010 година, приета с Решение № 591 по Протокол № 45 от 29.01.2010 

година, както следва: 

№ 

Акт за 

общинска 

собственост № 

Имот № 
Площ, 

дка 

Начин на 

трайно 

ползване 

Кате- 

гория 
Местност 

1.   2366/26.02.2010 г. 001008 4.735 Нива ІІІ „Каваклъка” 

2. 2367/26.02.2010 г. 001018 1.145 Нива ІІІ „Каваклъка” 

3.   2368/26.02.2010 г. 001019 0.700 Нива ІІІ „Каваклъка” 

4. 2369/26.02.2010 г. 001020 1.628 Нива ІІІ „Каваклъка” 

5. 2370/26.02.2010 г. 001021 0.465 Нива ІІІ „Каваклъка” 

6. 2371/26.02.2010 г. 001023 5.000 Нива ІІІ „Каваклъка” 

7. 2372/26.02.2010 г. 002002 4.392 Нива ІV „Каваклъка” 

8. 2373/26.02.2010 г. 002003 1.677 Нива ІV „Каваклъка” 

9. 2374/26.02.2010 г. 002004 2.855 Нива ІV „Каваклъка” 

10. 2406/26.02.2010 г. 105026 1.021 Нива  ІІІ и V „Каваклъка” 

11. 2413/26.02.2010 г. 152007 0.831 Нива       X „Бъзовски баир” 

12. 2412/26.02.2010 г. 150008 9.077 Нива VІІ „Терзи яла” 

13. 2411/26.02.2010 г. 147010 0.723 Нива VІІ „Терзи яла” 

14. 2410/26.02.2010 г. 147008 1.462 Нива VІІ „Терзи яла” 

15. 2409/26.02.2010 г. 140016 1.750 Нива ІX „Калимана” 

16. 2408/26.02.2010 г. 135006 0.785 Нива ІX „Калимана” 

17. 2407/26.02.2010 г. 126027 1.147 Нива VІІ и ІV „Ветите лозя” 
 

2. Дава съгласието си да бъдат отдадени под наем за срок от 3 (три) 

години, след провеждане на търг с явно наддаване, следните земеделски земи 

от общинския остатъчен фонд, находящи се в землището на село Баниска, 

община Две могили, област Русе, както следва: 
 

№ Акт за Об.С № Имот № 
Площ, 

дка 

Начин на 

трайно 

ползване 

Катего-

рия 
Местност 

1.   2366/26.02.2010 г. 001008 4.735 Нива ІІІ „Каваклъка” 

2. 2367/26.02.2010 г. 001018 1.145 Нива ІІІ „Каваклъка” 

3.   2368/26.02.2010 г. 001019 0.700 Нива ІІІ „Каваклъка” 

4. 2369/26.02.2010 г. 001020 1.628 Нива ІІІ „Каваклъка” 

5. 2370/26.02.2010 г. 001021 0.465 Нива ІІІ „Каваклъка” 

6. 2371/26.02.2010 г. 001023 5.000 Нива ІІІ „Каваклъка” 

7. 2372/26.02.2010 г. 002002 4.392 Нива ІV „Каваклъка” 
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8. 2373/26.02.2010 г. 002003 1.677 Нива ІV „Каваклъка” 

9. 2374/26.02.2010 г. 002004 2.855 Нива ІV „Каваклъка” 

10. 2406/26.02.2010 г. 105026 1.021 Нива  ІІІ и V „Каваклъка” 

11. 2413/26.02.2010 г. 152007 0.831 Нива       X „Бъзовски баир” 

12. 2412/26.02.2010 г. 150008 9.077 Нива VІІ „Терзи яла” 

13. 2411/26.02.2010 г. 147010 0.723 Нива VІІ „Терзи яла” 

14. 2410/26.02.2010 г. 147008 1.462 Нива VІІ „Терзи яла” 

15. 2409/26.02.2010 г. 140016 1.750 Нива ІX „Калимана” 

16. 2408/26.02.2010 г. 135006 0.785 Нива ІX „Калимана” 

17. 2407/26.02.2010 г. 126027 1.147 Нива VІІ и ІV „Ветите лозя” 
 

3. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за провеждането на търга за отдаване под наем на описаните в точка 

1 земеделски земи 

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

да се представи екземпляр от сключените договори. 

2. Пламен Лашев – Общински съветник: 

Съгласни сме с предложението на Председателя. Да се приеме 

решението в този вид. 

След приключване на разискванията по шестнадесета точка от 

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

4 и 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 19, ал. 8, т. 2 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 22, ал. 10, чл. 23, т. 

1, пр. 1, чл. 69, ал. 1, чл. 70  и чл. 71 от Наредба № 7 за реда на 

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

предоставяне за управление под наем и за разпореждане с имоти и вещи 

– общинска собственост в Община Две могили, област Русе и Докладна 

записка № 97 от 10.03.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 637 
 

1. Дава съгласието си бъдат включени в Раздел ІV (римско четири) от 

Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 

2010 година, приета с Решение № 591 по Протокол № 45 от 29.01.2010 

година, както следва: 

№ 

Акт за 

общинска 

собственост № 

Имот № 
Площ, 

дка 

Начин на 

трайно 

ползване 

Кате- 

гория 
Местност 

1.   2366/26.02.2010 г. 001008 4.735 Нива ІІІ „Каваклъка” 

2. 2367/26.02.2010 г. 001018 1.145 Нива ІІІ „Каваклъка” 

3.   2368/26.02.2010 г. 001019 0.700 Нива ІІІ „Каваклъка” 

4. 2369/26.02.2010 г. 001020 1.628 Нива ІІІ „Каваклъка” 

5. 2370/26.02.2010 г. 001021 0.465 Нива ІІІ „Каваклъка” 
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6. 2371/26.02.2010 г. 001023 5.000 Нива ІІІ „Каваклъка” 

7. 2372/26.02.2010 г. 002002 4.392 Нива ІV „Каваклъка” 

8. 2373/26.02.2010 г. 002003 1.677 Нива ІV „Каваклъка” 

9. 2374/26.02.2010 г. 002004 2.855 Нива ІV „Каваклъка” 

10. 2406/26.02.2010 г. 105026 1.021 Нива  ІІІ и V „Каваклъка” 

11. 2413/26.02.2010 г. 152007 0.831 Нива       X „Бъзовски баир” 

12. 2412/26.02.2010 г. 150008 9.077 Нива VІІ „Терзи яла” 

13. 2411/26.02.2010 г. 147010 0.723 Нива VІІ „Терзи яла” 

14. 2410/26.02.2010 г. 147008 1.462 Нива VІІ „Терзи яла” 

15. 2409/26.02.2010 г. 140016 1.750 Нива ІX „Калимана” 

16. 2408/26.02.2010 г. 135006 0.785 Нива ІX „Калимана” 

17. 2407/26.02.2010 г. 126027 1.147 Нива VІІ и ІV „Ветите лозя” 
 

2. Дава съгласието си да бъдат отдадени под наем за срок от 3 (три) 

години, след провеждане на търг с явно наддаване, следните земеделски земи 

от общинския остатъчен фонд, находящи се в землището на село Баниска, 

община Две могили, област Русе, както следва:: 
 

№ 

Акт за 

общинска 

собственост № 

Имот № 
Площ, 

дка 

Начин на 

трайно 

ползване 

Кате-

гория 
Местност 

1.   2366/26.02.2010 г. 001008 4.735 Нива ІІІ „Каваклъка” 

2. 2367/26.02.2010 г. 001018 1.145 Нива ІІІ „Каваклъка” 

3.   2368/26.02.2010 г. 001019 0.700 Нива ІІІ „Каваклъка” 

4. 2369/26.02.2010 г. 001020 1.628 Нива ІІІ „Каваклъка” 

5. 2370/26.02.2010 г. 001021 0.465 Нива ІІІ „Каваклъка” 

6. 2371/26.02.2010 г. 001023 5.000 Нива ІІІ „Каваклъка” 

7. 2372/26.02.2010 г. 002002 4.392 Нива ІV „Каваклъка” 

8. 2373/26.02.2010 г. 002003 1.677 Нива ІV „Каваклъка” 

9. 2374/26.02.2010 г. 002004 2.855 Нива ІV „Каваклъка” 

10. 2406/26.02.2010 г. 105026 1.021 Нива  ІІІ и V „Каваклъка” 

11. 2413/26.02.2010 г. 152007 0.831 Нива       X „Бъзовски баир” 

12. 2412/26.02.2010 г. 150008 9.077 Нива VІІ „Терзи яла” 

13. 2411/26.02.2010 г. 147010 0.723 Нива VІІ „Терзи яла” 

14. 2410/26.02.2010 г. 147008 1.462 Нива VІІ „Терзи яла” 

15. 2409/26.02.2010 г. 140016 1.750 Нива ІX „Калимана” 

16. 2408/26.02.2010 г. 135006 0.785 Нива ІX „Калимана” 

17. 2407/26.02.2010 г. 126027 1.147 Нива VІІ и ІV „Ветите лозя” 
 

3. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за провеждането на търга за отдаване под наем на описаните в точка 

1 земеделски земи 

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

да се представи екземпляр от сключените договори. 
  

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

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

Седемнадесета точка от дневния ред:  

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 98/10.03.2010 г., 

относно: Участие на Община Две могили в учредяване на МИГ по Ос 4 

„Лидер” на територията на Общини Две могили и Иваново. 

По нея докладва: 

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

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 

уредба, регионална политика и евроинтеграция”:  

Миналата година беше подписан договор за проект „Придобиване на 

умения и постигане на обществена активност за потенциална местна 

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

Нашата община е водеща в този проект и ние можем само да спечелим от 

участието си в него. Смятам, че можем да приемем това решение. 

В разискванията по седемнадесета точка взеха участие: 

1. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, според мен решението трябва да добие следния вид: 

1. Дава съгласие Община Две могили да стане съучредител в 

Сдружение с нестопанска цел, определено да осъществява дейност в 

обществена полза – Местна инициативна група „Лидер на територия Две 

могили и Иваново”. 

2. Приема: 

2.1. Учредителните документи на Местната инициативна група, в това 

число Устав, които са неразделна част от това решение.  

2.2. Да влезе като юридическо лице в състава на Управителния съвет на 

Местната инициативна група. 

3. Ангажира се с изпълнение на Стратегията за местно развитие, след 

нейното представяне, обсъждане и приемане от Общинския съвет. 

4. Определя: 

4.1. Юлия Йорданова – секретар на Община Две могили: 

4.1.1. За свой представител в състава на Учредителното събрание на  

Местната инициативна група, като и възлага да определи лицата, които да 

вземат, заедно с нея, участие в него от квотата на Община Две могили. 

4.1.2. За представляващ Община Две могили в Управителния съвет и 

Общото събрание на Местната инициативна група. 

4.2. Румен Марков – зам.-кмет на Община Две могили: 

4.2.1. Като резервен член за попълване, при необходимост на 

Управителния съвет от страна на Община Две могили. 

5. Одобрява: 

5.1. Сума до 200.00 (двеста лева и нула стотинки) за нуждите за 

регистрация на Местната инициативна група. 

5.2. Сумата от 0.10 (нула лева и десет стотинки) на човек от 

населението с постоянен адрес на територията на Община Две могили за 

дължимия членски внос в Общото събрание на Местната инициативна група. 

6. Възлага на: 
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6.1. Юлия Йорданова да подпише от името на Община Две могили 

всички необходими документи по учредяването и регистрацията на Местната 

инициативна група „Лидер на територия Две могили и Иваново”. 

6.2. Драгомир Дамянов, като кмет на Община Две могили да предложи 

други мерки за подкрепа на Местната инициативна група. 

2. Пламен Лашев – Общински съветник: 

Съгласни сме с предложението на Председателя.  

След приключване на разискванията по седемнадесета точка от 

дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 15, чл. 27, 

ал. 3 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,  чл. 3, ал. 2, т. 7 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация във връзка с Закона за юридическите 

лица с нестопанска цел, Наредба № 23 от 18.12.2009 г. за условията и 

реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 

„Прилагане на стратегиите за местно развитие” и по мярка „Управление 

на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност 

на съответната територия за МИГ, прилагащи стратегии за местно 

развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2007 – 2013 г. , Договор № РД 50 – 238 от 03.06.2009 г. за предоставяне на 

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

обществена актинтост на съответните територии за потенциални местни 

инициативни групи в селските райони” по Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2007 – 2013 година, подкрепена от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, сключен 

между Министерството на земеделието и храните, Държавен фонд 

„Земеделие” и Община Две могили и Докладна записка с вх. № 98 от 

10.03.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 638 
 

1. Дава съгласие Община Две могили да стане съучредител в 

Сдружение с нестопанска цел, определено да осъществява дейност в 

обществена полза – Местна инициативна група „Лидер на територия Две 

могили и Иваново”. 

2. Приема: 

2.1. Учредителните документи на Местната инициативна група, в това 

число Устав, които са неразделна част от това решение.  

2.2. Да влезе като юридическо лице в състава на Управителния съвет на 

Местната инициативна група. 

3. Ангажира се с изпълнение на Стратегията за местно развитие, след 

нейното представяне, обсъждане и приемане от Общинския съвет. 

4. Определя: 

4.1. Юлия Йорданова – секретар на Община Две могили: 
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4.1.1. За свой представител в състава на Учредителното събрание на  

Местната инициативна група, като и възлага да определи лицата, които да 

вземат, заедно с нея, участие в него от квотата на Община Две могили. 

4.1.2. За представляващ Община Две могили в Управителния съвет и 

Общото събрание на Местната инициативна група. 

4.2. Румен Марков – зам.-кмет на Община Две могили: 

4.2.1. Като резервен член за попълване, при необходимост на 

Управителния съвет от страна на Община Две могили. 

5. Одобрява: 

5.1. Сума до 200.00 (двеста лева и нула стотинки) за нуждите за 

регистрация на Местната инициативна група. 

5.2. Сумата от 0.10 (нула лева и десет стотинки) на човек от 

населението с постоянен адрес на територията на Община Две могили за 

дължимия членски внос в Общото събрание на Местната инициативна група. 

6. Възлага на: 

6.1. Юлия Йорданова да подпише от името на Община Две могили 

всички необходими документи по учредяването и регистрацията на Местната 

инициативна група „Лидер на територия Две могили и Иваново”. 

6.2. Драгомир Дамянов, като кмет на Община Две могили да предложи 

други мерки за подкрепа на Местната инициативна група. 
  

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Осемнадесета точка от дневния ред:  

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 100/10.03.2010 г., 

относно: Публично-оповестен търг с явно наддаване за поставяне на 

подвижно съоръжение “Търговски павилион за хляб и хлебни изделия”, 

съгласно одобрена от Главния архитект схема.  

По нея докладва: 

1. Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”:  

Тук има някои неточности в решението и предлагам Председателят да 

ги зачете в новото решение, което сме съгласували с него. Договорът изтича 

през месец април и трябва да се поднови. 

В разискванията по осемнадесета точка взеха участие: 

1. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, според мен решението трябва да добие следния вид: 

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

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

собственост по Акт № 14 от 01.06.1997 г. на Кмета на Община Две могили, а 

именно: „Зелена площ” от 12 (дванадесет) квадратни метра до Народно 

Читалище „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили, разположена върху 

площ от 2 381 (две хиляди триста осемдесет и един) квадратни метра, 
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находяща се в град Две могили, област Русе, на площад „Филип Тотю”, 

представляваща урегулиран поземлен имот V – 792 (римско пет, тире, 

арабско седемстотин деветдесет и две) по устройствения план на град Две 

могили, област Русе, при граници: от двете страни – улица, имот X – 793 

(римско десет, тире, арабско седемстотин деветдесет и три), имот XІ – 794 

(римско единадесет, тире, арабско седемстотин деветдесет и четири), имот 

XІІ – 795 (римско дванадесет, тире, арабско седемстотин деветдесет и пет) и 

имот ІX – 791 (римско девет, тире, арабско седемстотин деветдесет и едно), 

при начална месечна наемна цена от 50.00 (петдесет) лева. 

  2. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме 

необходимите действия за изпълнение решението, като организира и проведе 

публичен търг с явно наддаване и сключи договор за наем въз основа на 

резултатите от търга. 

3. В тридневен срок от изпълнението на решението да представи в 

Общинския съвет екземпляр от сключения договор. 

2. Пламен Лашев – Общински съветник: 

Съгласни сме с предложението на Председателя.  

След приключване на разискванията по осемнадесета точка от 

дневния ред, Общинският съвет, на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за 

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

Правилника за организация и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл.19, ал. 

1, чл. 29, ал. 1 т. 10, чл. 100, т. 2, чл. 101, ал. 1, пр. 1 от Наредба №7 за реда 

на придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, 

за предоставяне за управление под наем и за разпореждане с имоти и 

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

Докладна записка с вх. № 100 от 10.03.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 639 
 

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

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

собственост по Акт № 14 от 01.06.1997 г. на Кмета на Община Две могили, а 

именно: „Зелена площ” от 12 (дванадесет) квадратни метра до Народно 

Читалище „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили, разположена върху 

площ от 2 381 (две хиляди триста осемдесет и един) квадратни метра, 

находяща се в град Две могили, област Русе, на площад „Филип Тотю”, 

представляваща урегулиран поземлен имот V – 792 (римско пет, тире, 

арабско седемстотин деветдесет и две) по устройствения план на град Две 

могили, област Русе, при граници: от двете страни – улица, имот X – 793 

(римско десет, тире, арабско седемстотин деветдесет и три), имот XІ – 794 

(римско единадесет, тире, арабско седемстотин деветдесет и четири), имот 

XІІ – 795 (римско дванадесет, тире, арабско седемстотин деветдесет и пет) и 

имот ІX – 791 (римско девет, тире, арабско седемстотин деветдесет и едно), 

при начална месечна наемна цена от 50.00 (петдесет) лева. 
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  2. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме 

необходимите действия за изпълнение решението, като организира и проведе 

публичен търг с явно наддаване и сключи договор за наем въз основа на 

резултатите от търга. 

3. В тридневен срок от изпълнението на решението да представи в 

Общинския съвет екземпляр от сключения договор. 
  

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Деветнадесета точка от дневния ред:  

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 101/10.03.2010 г., 

относно: Изменение на Решение № 599 по Протокол № 45/29.01.2010 г. 

По нея докладва: 

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

На 29 януари тази година приехме бюджета на Общината. Съгласно 

постановление на Министерския съвет всички общински приходи от 

продажба на нефинансови активи, трябва да се използват за капиталови 

разходи в Общините. По тази причина общинската администрация  е 

коригирала плана за капиталовите разходи, в който подробно са описани 

обектите и източниците на финансиране. Предлагам да приемем 

предложеното ни изменение в решението. 

Разисквания по деветнадесета точка нямаше. 

По деветнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 52, ал. 1, 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 Общински 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, чл. 11, ал. 7 от Закона за общинските бюджети и във 

връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2010 г., ПМС № 324/2009 г.., Наредба № 6 за условията и 

реда на съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и 

Докладна записка с вх. № 101 от 10.03.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 640 
 

1. Изменя Приложение № 4 към точка 2, подточка 1.4. от свое Решение 

№ 599 по Протокол № 45/29.01.2010 г., което придобива следния вид: 
 

План на капиталовите разходи, 

финансирани с целева субсидия от централния бюджет 

и собствени средства на община Две могили за 2010 г. 
 

 Параграфи в т.ч.: Утвърдени в т.ч. по източници на финансиране 
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наименование на 

обекта или позиция 

разходи 

план 2010 г. 

Субсидия 

РБ 

От постъп-

ления от 

продажба на 

нефинансов

и активи 

Собствени 

средства,пре

ходен 

остатък и 

други 

1 2 3    

 Всичко капиталови 

разходи 

683 248 224 800 365 125 93 323 

  ЧЛ.10.АЛ.1 от ЗДБ 224 800 224 800   

 Собствени средства 458 448  365 125 44 532 

 Преходен остатък    48 791 

 5100 Основен ремонт 

на дълготрайни 

материални активи 

616 007 214 082 353 134 48 791 

 

 Ф-я 01 „Общи държавни 

служби” 

29 200  29 200  

 Ремонт административна 

сграда град Две могили 

10 000   10 000  

 Ремонт сграда кметство 

село Батишница 

3 000   3 000  

 Ремонт сграда кметство 

село Могилино 

5 000   5 000  

 Ремонт сграда кметство 

село Кацелово 

10 000   10 000  

 Ремонт сграда кметсвто 

село Каран Върбовка 

1 200   1 200  

      

 Ф-я 03 „Образование” 183 660  183 660  

 ППР Покрив ЦДГ Две 

могили 

14 600   14 600   

 Ремонт помещения 

ученически стол 

2 000   2 000   

 Ремонт канализация 

ученически стол Две 

могили 

11 751   11 751   

 Ремонт ОУ Баниска  15 309   15 309   

 Съфинансиране 

реконструкция ЦДГ Две 

могили 

140 000  140 000  

      

 Ф-я 04 „Здравеопазване” 15 149 3 149 12 000  

 Ремонт покрив здравна 

служба село Баниска 

10 000   10 000  

 Съфинансиране ремонт 

педиатричен каабинет 

Две могили 

3 149 1 149 2 000  

 Ремонт медицински 

кабинет ЦДГ Баниска 

2 000 2 000    

           

 Ф-я 05 „Социално 

осигуряване и грижи” 

48 791   48 791 

 Център за настаняване 48 791     48 791 
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от семеен тип /старата  

      

 Ф-я 06 „Жилищностр. 

благоустр. комун. стоп. и 

опазване на окол. среда” 

47 560 34 560 13 000  

 Поставяне бордюри ул. 

„Д.Дебелянов” с.Помен 

5 000  5 000  

 Изграждане на 

инфраструктура по Мярка 

322 в Могилино, Помен, 

Баниска, Бъзовец и  

Батишница 

17 280 17  280    

 Изграждане на 

инфраструктура по Мярка 

322 в Кацелово, Каран 

Върбовка, Острица,  

Чилнов и Широково 

17 280 17 280    

 Ремонт чешма с.Бъзовец 8 000   8 000  

      

 Ф-я 07 „Почивно дело, 

култура и религиозни 

дейности” 

77 943 22 373 55 570  

 Ремонт градски стадион 

Две могили 

16 164 1 200 14 964  

 Ремонт лятно кино Две 

могили 

21 173 21 173    

 Ремонт читалище Две 

могили 

17 856   17 856  

 Ремонт стълбище 

читалище К.Върбовка 

3 800   3 800  

 Ремонт къща-музей 

"Филип Тотю" Две 

могили 

5 000   5 000  

 Ремонт сграда гробище 

Две могили 

12 000   12 000  

 Разширяване 

мюсюлманско гробище 

селоЧилнов 

1 950   1 950  

      

 Ф-я 08 ”Икономически 

дейности и услуги” 

213 704 154 000 59 704  

 Проект „Биоразнообразие-

къщата на прилепите”-ППР 

14 500  14 500  

 Оборудване посетителски 

център пещера „Орлова 

чука” 

19 074  19 074   

 Рехабилитация ПЪТ № 

RSE 3083 на км 0+000 до 

км.1+400 (с.Пепелина) 

78 068 78 068   

 Рехабилитация ПЪТ № 

RSE 1082 на км 2+800 до 

км.6+800 (с.Чилнов) 

31 248 31 248   

 Рехабилитация ПЪТ № 44 648 44 648    
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RSE 2080 на км 1+900 до 

км.5+400  

 Съфинансиране проекти 

по ТГС България-

Румъния 

26 130   26 130  

 5200 Придобиване на 

дълготрайни 

материални активи 

60 964 10 018 7 214 43 732 

 Ф-я 03 „Образование” 34 546  7 214 27 332 

 Закупуване пекарна-ЦДГ 

Две могили 

3 573   3 573 

 Закупуване на 

картофобелачка-ЦДГ Две 

могили 

2 427   2 427 

 Компютри – ЦДГ 

Баниска 

1 700   1 710 

 Мълниеносна защита – 

ЦДГ Баниска 

1 300  1 290  

 Закупуване на секция-

ОДК Две могили 

600   600 

 Закупуване на 

усилвателна уредба ОДК 

Две могили 

1 300   1 300 

 Дофинансиране спортна 

площадка СОУ 

5 924  5 924   

 Система за 

видеонаблюдение СОУ 

4 022    4 022 

 Закупуване на 

преносими компютри 5 

бр.Соу Две могили 

5 000    5 000 

 Закупуване на 

интерактивтна дъска 

СОУ Две могили 

3 500    3 500 

 Закупуване на копирна 

машина СОУ Две 

могили 

2 300    2 300 

 Закупуване на агрегат за 

парно отопление ОУ 

Баниска 

2 000    2 000 

 Закупуване на 

мултифункционално 

устройство ОУ Баниска 

900    900 

 Ф-я 04 „Здравеопазване” 7 000   7 000 

 Закупуване на 

медицинска апаратура  

7 000   7 000 

      

 Ф-я 05 „Социално 

осигуряване и грижи” 

600   600 

 Закупуване на музикална 

уредба-Пенсионерски 

клуб 

600   600 
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 Ф-я 06 „Жилищностр. 

благоустр. комун. стоп. и 

опазване на окол. среда” 

10 018 10 018   

 Изграждане на 

автомобилен паркинг в 

кв.75 

5 977 5 977   

 Изграждане на 

автомобилен паркинг в 

кв.76 

4 041 4 041   

      

 Ф-я 07 „Почивно дело, 

култура и религиозни 

дейности” 

8 800   8 800 

 Закупуване на трайна 

коледна украса в 

читалище Две могили 

6 100   6 100 

 Закупуване климатик-

читалище Две могили 

2 700   2 700 

      

 5300 Придобиване на 

нематериални  активи 

800  0 800 

 Ф-я 03 „Образование” 800    800 

 Програма "Склад 

материали"-ученически 

стол 

800    800 

 5503 Капиталови 

трансфери 

5 477 700  4 777  

 Ф-я 06 „Жилищностр. 

благоустр. комун. стоп. и 

опазване на окол. среда” 

      

 Изграждане на 

регионално депо гр.Бяла 

5 477 700 4 777  

  

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесета точка от дневния ред:  

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 102/10.03.2010 г., 

относно: Подмяна на уличното осветление в Община Две могили. 

По нея докладва: 

1. Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”:  

В Общината са постъпили предложения за подмяна на уличното 

осветление и газифициране на административни сгради в град Две могили. 

Понеже към тези предложения не са представени документи, които да ни 

дадат възможност да се запознаем по-подробно с тях, идеята на тази 

докладна е да дадем възможност на Кмета да проведе разговор с тези фирми 
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и да направи предложение евентуално за подмяната на уличното осветление 

и за газифицирането на града. 

В разискванията по двадесета точка взеха участие: 

1. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 

Поддържаме контакт с немска фирма, където се използва най-

съвременното улично осветление. То е със 60% намаляване на консумацията 

на ел. енергия. Такъв вид осветление все още няма никъде в България. 

Фирмата иска да направи един пилотен проект в нашата Община и така да го 

показват на останалите общини. Ще проведа необходимите разговори и на 

слезващото заседание на Общинския съвет ще ви запозная по-подробно с 

тези предложения. 

След приключване на разискванията по двадесета точка от 

дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, 

ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

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

общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация и Докладна записка  с вх. № 102 от 

10.03.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 641 
 

1. Упълномощава Кмета на Община Две могили да проведе 

предварителни разговори с фирмите представили предложения в общината с 

цел проучване на възможността за подмяна уличното осветление на 

територията на Община Две могили и газифициране на град Две могили.  

2. След приключване на разговорите да представи информация в 

Общински съвет за постигнатите резултати. 
  

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и първа точка от дневния ред:  

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

1. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

Колеги, на 17.03.2010 г. Общинският съветник Ахмед Феим подаде 

заявление в съвета с искане за спиране на полагащото му се възнаграждение 

като съветник. По тази причина ви предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 

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

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

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и 

Заявление с вх. № 107 от 17.03.2010 г., да приемем следното решение: 

1. Дава съгласие да бъде прекратено възнаграждението на общинския 

съветник Ахмед Назиф Феим с ЕГН 4804165387, живеещ в град Две могили, 

област Русе, на улица “Сакар планина” № 11, считано от 01.03.2010 г. 
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 Разисквания по направеното предложение нямаше. 

По него, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, 

ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

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

общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация и Докладна записка  с вх. № 102 от 

10.03.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 642 
 

1. Дава съгласие да бъде прекратено възнаграждението на общинския 

съветник Ахмед Назиф Феим с ЕГН 4804165387, живеещ в град Две могили, 

област Русе, на улица “Сакар планина” № 11, считано от 01.03.2010 г. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Други изказвания, питания, становища и предложения от граждани не 

бяха направени. 
 

Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет – Две могили: 

 Поради изчерпване дневния ред на четиридесет и седмото, редовно 

заседание на Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

МИ/МИ 

 

Председател на Общинския съвет – Две могили:  

     

 

_____________________ (Байчо Петров Георгиев) 

 


