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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 
 

№ 48 
 

Днес, 23 април 2010 година, в 15.00 часа, в сградата на Община Две 

могили, в конферентната зала, започна четиридесет и осмото, 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, Иваничка 

Банчева – представител на Областния управител на област Русе, граждани. 

Байчо Георгиев каза: 

Колеги, предлагам заседанието ни да протече по предварително 

определения и раздаден дневен ред. 

Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на 

дневния ред? 

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

точка 4 от дневния ред, по която трябваше да докладва той, като член на 

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

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”, а именно: по точка 9 ще докладвам 

аз, а по точка 14 – сме се разбрали, ще докладва господин Петър Петров. 

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: 
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1. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 119/01.04.2010 г., 

относно: Върнато за ново разглеждане наше Решение № 636 по Протокол № 

47/19.03.2010 г.  

Докладва: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

2. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 122/07.04.2010 г., 

относно: Реализация на ИСПА проект „Подготовка на мерки за управление 

на отпадъците в регион Левски, Борово, велико Търново и Варна – България” 

и подготовка на инвестиционен проект за „Изграждане на регионална 

система за управление на отпадъците в регион Борово/Бяла” с финансова 

подкрепа за ОП „Околна среда” 2007 – 2013 г., по Приоритетна ос 2.  

Докладва: Ахмед Феим – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

3. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 123/08.04.2010 г., 

относно: Отпускане на Гюлюмсер Ахмедова Мехмедова, живееща в град Две 

могили,  на улица „Чаталджа” № 6 на еднократна финансова помощ за 

раждане на второ дете – Алев Юсеин Мехмед. 

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

социална политика”.  

   Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

4. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 124/08.04.2010 г., 

относно: Отпускане на Яница Николаева Тодорова, живееща в град Две 

могили, на улица „Баба Тонка” № 16 на еднократна финансова помощ за 

раждане на второ дете – Румен Яницов Тодоров. 

Докладва: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

   Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

5. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 125/08.04.2010 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ава Шабанова 

Ахмедова, живееща в село Каран Върбовка, на улица „Христо Ботев” № 2. 

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

   Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

6. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 127/08.04.2010 г., 

относно: Бракуване на водопроводни съоръжения, находящи се на 

територията на Община Две могили за периода 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г. 

Докладва: Огнян Георгиев – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.     
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7. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 128/08.04.2010 г., 

относно: Изменение на Решение № 451, взето на заседание на Общински 

съвет – Две могили с Протокол № 35 от 19.06.2009 г.   

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

финанси”. 

8. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 129/13.04.2010 г., 

относно: Информация за дейността на Читалище „Светлина” в село Чилнов 

през последната година и насоки за работа занапред. 

Докладва: Светлозар Донев – Председател на Комисията по 

„Образование, култура и културно-историческо наследство”. 

9. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 130/13.04.2010 г., 

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

последната година и насоки за работа занапред. 

Докладва: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

10. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 131/14.04.2010 г., 

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

за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни 

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

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

Докладва: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

11. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 132/14.04.2010 

г., относно: Публичен търг с явно наддаване за поставяне на подвижно 

съоръжение „Търговски повилион за обществено хранене”, съгласно 

одобрена от Главния архитект схема. 

Докладва: Ахмед Феим – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

12. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 133/14.04.2010 

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

бюджета на Община Две могили за 2010 г. 

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

финанси”. 

13. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 134/14.04.2010 

г., относно: Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на 

социални услуги за деца и възрастни. 

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

14. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 135/14.04.2010 

г., относно: Общински план за енергийна ефективност на Община Две 

могили за периода 2010-2016 година. 
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Докладва: Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

15. Докладна записка от Александър Иванов с вх. № 136/14.04.2010 

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

Две могили и Годишен финансов отчет за 2009 г.(баланс, отчет за приходи и 

разходи, отчет за паричните потоци и отчет за собствения капитал). 

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

финанси”. 

16. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 137/14.04.2010 

г., относно: Даване на съгласие за ползване на общинските мери и пасища за 

отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане на 

пасищата в добро екологично и земеделско състояние и определяне на такса 

и правила за ползването им за 2010г. 

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

гори и опазване на околната среда”. 

17. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 138/14.04.2010 

г., относно: Продажба на терен частна – общинска собственост, съгласно 

АОС № 2416/30.03.2010 г. 

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

финанси”.  

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

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
   

Първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 119/01.04.2010 г., 

относно: Върнато за ново разглеждане наше Решение № 636 по Протокол № 

47/19.03.2010 г.  

Думата поиска Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 

Правното основание за съставяне на Акт за общинска собственост № 

2177/09.02.2010 година е чл. 45, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона 

за собствеността и ползването на земеделските земи. Имот № 000282 не е 

включен в Регистъра на остатъчния фонд по начин на трайно ползване – 

Приложение № 1 към Протоколно решение № 2 от 28.07.2008 г. на комисия, 

определена със Заповед № 49 от 16.06.2008 г. на Директора на Областна 

Дирекция “Земеделие”, съответно Имот № 000282 не е земеделска земя по 

чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и 

за него не би следвало да се прилагат ограниченията предвидени в чл. 19, ал. 

4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, т.е този 

имотът би могъл да бъде предмет на разпоредителна сделка на основание чл. 

35, ал. 1 от Закона за общинската собственост. 

Второ, имотът, описан в Акт за общинска собственост № 

2177/09.02.2010 година се идентифицира в новообразувания квартал 110 по 

застроителния план на град Две могили, одобрен със Заповед № 65 от 
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06.11.1984 година, т.е той попада в строителните граници на град Две могили 

и няма как да е със статут на земеделска земя. 

Трето, с Решение № 67 по Протокол № 6/03.02.2000 г. на Общински 

съвет град Две могили се взема решение за промяна на статута на имота от 

квартал  110 в град Две могили от публична в частна общинска собственост. С 

решение № 3 по Протокол № 1 от 10.03.2000 г. на Архитектурно-

благоустройствената комисия се допуска изменение на застроително-

регулационния план на квартал 110 по плана на град Две могили, като тази 

територия се отрежда за “Животински пазар”, откъдето може да се направи 

извода, че квартал 110, част от който е и имот № 000282 е бил отреден за 

стопански дейностти и никога не е бил земеделска земя по смисъла на чл. 19, 

ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

В този смисъл аз предлагам Общинският съвет да си потвърди 

решението и ако е необходимо спорът да се отнесе в съда, който най-точно ще 

реши какъв е имотът. 

След него, по първа точка докладва: 

1. Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”:  

Становището на Комисията беше да си отменим решението, защото 

смятахме, че имотът е по чл. 19. Сега предлагам да вземем впредвид 

посочените от Кмета на Общината нови доказателства и всеки да гласува, 

според това, което счита за правилно. 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

Има ли желаещи да вземат думата по първа точка от дневния ни ред. 

Не виждам. 

Уважаеми общински съветници, г-н Кмете, дами и господа, тук 

присъстващия гражданин Валентин Колев иска да му бъде дадена думата за 

изказване по тази точка. По тази причина Ви предлагам с гласуване да решим 

дали да му дадем думате или не. 

Който е съгласен на г-н Валентин Колев да му бъде дадена думата за 

изказване по първа точка от дневния ни ред, моля да гласува с вдигане на 

ръка. Против. Въздържали се. 

С 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) „Против” и 0 (нула) „Въздържали 

се”, в рамките на 3 (три) минути се дава думата за изказване на г-н Валентин 

Колев. 

Разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Валентин Колев – жител на град Две могили: 

Аз искам да попитам Общинските съветници и Кмета на Общината, 

защо толкова усилено искат да продадат този имот на един точно определен 

човек? Преди 3 години бившият Кмет Енчо Петров сключва договор с 

наеметеля без да се определят границите. Имаше също така и опити за замяна 

на този имот срещу друг. Сега искате да го продавате. Този имот от двете 

страни граничи с имоти № 000221 и № 000889, които са моя собственост. 

Няма да позволя срещу къщата ми да се изгради депо за пясъци и строителни 
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материали. Искам да попитам г-н Дамянов този склад, който е там в момента 

кога ще се премахне? 

2. Енчо Петров – Общински съветник: 

Преди това място беше определено за „Животински пазар”. Сега има 

ново ръководство, което решава какво да стане с въпросния имот. 

3. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 

Не става въпрос за това кой ще купува имота, а за това, че имотът е 

собственост на Общината. Всеки може да участва и да си купи това, което 

продаваме. Който даде най-добра цена, ще стане собственик на имота. Така 

или инъче, ако имотът е по чл. 19 може да се дава под наем. Аз лично искам 

да си потвърдим решението и Областният управител ще реши дали да го 

обжалва или не. А относно постройката, която е там в момента ще кажа, че 

ще издадем заповед за нейното премахване. 

Байчо Георгиев каза: 

Има ли други желаещи за изказвания по тази точка. Не виждам. 

Предлагам да применем към процедура на гласуване. 

По тази точка от дневния ред има напревени две предложения.  

Първото – Решение № 636 да бъде отменено, направено от мен с 

докладната записка. 

Второто – Решение № 636 да бъде потвърдено, направено от Кмета на 

Общината сега. 

Пускам бланката за гласуване. Тези от Вас, които считат, че Решението 

ни трябва да бъде отменено, полагат подписа си в първата колонка („За”). 

Други, които считат, че Решението трябва да бъде потвърдено, полагат 

подписа си във втората колонка („Против”). Ако има трети, които не са 

съгласни нито първото, нито второто предложение, полагат подписа си в 

третата колонка („Въздържал се”).  

Има ли някой, който да не е разбрал процедурата, по която ще протече 

гласуването по тази точка? 

Няма. Тогава моля да пристъпим към гласуване. 

Общинските съветници полагат подписите си в предложената им 

бланка. След като всички от тях са упражнили правото си на глас, 

Председателя на Общинския съвет обявява резултатите от гласуването. 

Байчо Георгиев каза: 

Колеги, резултатите от гласуването по тази точка са следните: 

1. За първото предложение – Решение № 636 да бъде отменено са 

гласували 5 (пет) общински съветника. 

2. За второто предложение – Решение № 636 да бъде потвърдено са 

гласували 6 (шест) общински съветника. 

3. 4 (четири) общински съветници са гласували „Въздържал се”. 

Това означава, че нямаме решение и сме пак в изходно положение: 

Решение № 636, с което даваме съгласието си да бъде продаден, след 

провеждане на таен търг имот 000282, ни е върнато за ново разглеждане от 

Областния управител и ние трябва да решим: отменяме ли го или го 

потвърждаваме.  
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Тъй като от направените две предложения: първото – Решение № 636 

да бъде отменено, а второто – Решение № 636 да бъде потвърдено, 

последното е получило един глас повече от първото, Ви предлагам да 

повторим гласуването си, като поставям въпроса на гласуване по последния 

начин:  Потвърждаване на Решение № 636. Това означава, че тези от Вас, 

които считат, че трябва да потвърдим решението си, полагат подписа си в 

първата колонка (”За”). Тези от Вас, които считат, че не трябва да си 

потвърждаваме Решението, а оттам следва, че трябва да бъде отменено – 

полагат подписа си във втората колонка („Против”). Ако някой от Вас, не е 

съгласен нито с първото, нито с второто предложение – полага подписа си в 

третата колонка („Въздържал се”). 

 Има ли някой, който да не е разбрал процедурата, по която ще протече 

гласуването по тази точка? 

Няма. Тогава моля да пристъпим към гласуване. 

След приключване на разискванията, по първа точка от дневния 

ред, Общинският съвет, на основание чл. 45, ал. 4, изречение 1 и 

изречение 2, предложение 1 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 101, ал. 1, изречение 1, предложение 1, ал. 

6, предложение 1 и 7 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 32, ал. 2, изречение 1 от 

Закона за администрацията, Заповед № 95000 – 135/30.03.2010 г. на 

Областния управител на Област Русе и Докладна записка с вх. № 119 от 

01.04.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 643 
 

1. Отменя Решение № 636 по Протокол № 47/19.03.2010 г. на 

Общински съвет – Две могили. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 1 гласа 

 „Въздържал се” - 1 гласа 
 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 122/07.04.2010 г., 

относно: Реализация на ИСПА проект „Подготовка на мерки за управление 

на отпадъците в регион Левски, Борово, велико Търново и Варна – България” 

и подготовка на инвестиционен проект за „Изграждане на регионална 

система за управление на отпадъците в регион Борово/Бяла” с финансова 

подкрепа за ОП „Околна среда” 2007 – 2013 г., по Приоритетна ос 2.  

По нея докладва: 

Ахмед Феим – Член на Комисията по “Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 

уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 
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Това Решение, което ни се предлага да гласуваме днес е предложено за 

приемане и от Общинските съвети на общините Борово, Бяла, Ценово, 

Полски Тръмбеш и Опака. Т.е. на тези 6 общини, които през 2008 година 

създадохме регионалното сдружение за управление на отпадъците „Янтра – 

Лом 2008”. Знаете, че основната цел на сдружението е изграждането на 

регионалното депо. По избора на площадка са правени проучвания още от 

2005 година. Стигна се до определен резултат – предложени са две площадки 

разположени в имоти в землището на Бяла. И за да не стане така след 

направени редица изследвания, взети решения за изграждането на Депото, 

някои от общините да възрази, относно изграждането на площадката в 

района на Бяла, а не да речем в нейната, трябва да вземем това решение.  

Това решение, трябва да кажа, че го вземаме малко на слепешката, 

защото не можем да проверим имотите и собствеността върху тях, тъй като 

ни е дадена само една скица и ние трябва да приемем всичко едно към едно. 

Да се надяваме, че Областният управител няма да намери основание да ни 

върне това решение. 

 В разискванията по втора точка взеха участие: 

 1. Петър Петров – общински съветник: 

 Колеги, трябва да вземем това решение, защото тази процедура е от 5 

години и дано най-после се получат нещата. Местата където ще бъдат 

изградени площадките се намират по пътя за село Стърмен. 

 2. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 

 Трябва да си потвърдим съгласието да се изгради това депо на 

територията на град Бяла, защото земята е 100% общинска собственост. 

Решението трябва да се вземе. Сметището трябва да се изгради. 

Инвестицията е за 10 000 000 лева. Ще има сепарираща инсталация, но ние 

трябва да си финансираме сами площадката за строителни отпадъци. Обектът 

трябва да бъде завършен до 2011 г. 

 След приключване на разискванията по втора точка от дневния 

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

връзка с чл. 17, ал. 1, т. 8 и чл. 20 от Закона за местното самоуправление 

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

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация  във връзка с чл. 15, 

ал. 1, т. 3 от Закона за опазване на околната среда, чл. 16, ал. 3, т. 4 от 

Закона за управление на отпадъците в региони „Левски, Борово, Велико 

Търново и Варна – Булгария” и подготовка на инвестиционен проект за 

„Изгражане на регионална система за управление на отпадъците в 

регион Борово/Бяла” с финансовата погрепа на ОП „Околна среда 2007 

– 2013г.” по Приоритетна ос и Докладна записка с вх. № 122 от 07.04.2010 

г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 644 
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1. Дава съгласие за изграждане на регионално депо за ТБО да се 

определят площадки: № 5 Бяла – Север I, разположена в имот с № 000960 – 

публична общинска собственост (с площ от 100 дка), в землището на гр. 

Бяла, като основна площадка и като алтернативна площадка - № 5б Бяла – 

Север III, включваща в себе си част от имот с № 18015 – публична общинска 

собственост и имоти – частна общинска собственост  (с обща площ на 

площадката около 100 дка), във връзка с реализацията на ИСПА проект 

„Подготовка на мерки зауправление на отпадъците в региони „Левски, 

Борово, Велико Търново и Варна – България” и подготовката на 

инвестиционен проект за „Изграждане на регионална система за управление 

на отпадъците в регион Борово/Бяла” с финансовата подркрепа на ОП 

„Околна среда” 2007-2013 г. по Приоритетна ос 2. 

 2. Дава съгласие да се проведе процедура по Оценка въздействието 

върху околната среда (ОВОС) и Оценка по съвместимост (ОС) на 

инвестиционно предложение за изграждане на регионално депо за твърди 

битови отпадъци за регион Борово/Бяла , с две проучвани алернативни 

площадки: № 5 Бяла – Север I разположена в имот с № 000960 – публична 

общинска собственост (с площ от 100 дка), в землището на гр. Бяла, като 

основна площадка и като алтернативна площадка - № 5б Бяла – Север III, 

включваща в себе си част от имот с № 18015 – публична общинска 

собственост и имоти – частна общинска собственост  (с обща площ на 

площадката около 100 дка), и на всички свързани с изграждането и 

експлоатацията му обекти и дейности, в това число инсталация за 

сепариране, съоръжения за компостиране, център за рециклиране, 

включително сепариращо съоръжение и компостираща площадка, довеждаща 

инфраструктура и транспортна схема, във връзка с реализация на ИСПА 

проект „Подготовка на мерки за управление на отпадъците в региони 

„Левски, Борово, Велико Търново и Варна – България” и подготовката на 

инвестиционен проект за „Изграждане на регионална система за управление 

на отпадъците в регион Борово/Бяла с финансовата подкрепа на ОП „Околна 

среда” 2007-2013 г. по Приоритетна ос 2. 
 

Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Трета точка от дневния ред:  

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 123/08.04.2010 г., 

относно: Отпускане на Гюлюмсер Ахмедова Мехмедова, живееща в град Две 

могили,  на улица „Чаталджа” № 6 на еднократна финансова помощ за 

раждане на второ дете – Алев Юсеин Мехмед. 

По нея докладва:  

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

политика”:  

Нашата комисия разгледа подадените документи на г-жа Мехмедова. 

Всичко е според изискванията на Наредбата с изключение на това, че бащата 
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не е жител на град Две могили. Становището ни е молбата да се уважи, като 

помощта е в размер на 50%, съгласно чл. 3, ал. 2 от Наредбата. 

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

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

125 лева, тъй като бащата не е жител на нашата Община. 

Разисквания по трета точка нямаше. 

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

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

от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

във връзка с чл. 3, ал. 2 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. № 123 от 08.04.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 645 
 

1. Отпуска на Гюлюмсер Ахмедова Мехмедова с ЕГН 8202205470, 

живееща в град Две могили, област Русе, на улица „Чаталджа” № 6 

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

раждане на второ дете – Алев Юсеин Мехмед, родена на 29.01.2010 г., тъй 

като бащата – Юсеин Насуфов Мехмедов с ЕГН 8112305405 е с постоянен и 

настоящ адрес в град София, област София.  

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 
 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 124/08.04.2010 г., 

относно: Отпускане на Яница Николаева Тодорова, живееща в град Две 

могили, на улица „Баба Тонка” № 16 на еднократна финансова помощ за 

раждане на второ дете – Румен Яницов Тодоров. 

По нея докладва: 

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

социална политика”: 
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 Комисията разгледа докладната. Всички документи са налице и са 

редовни. Да се уважи молбата, като се има впредвид това, че детето е родено 

миналата година. 

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

 Нашето становище е да се отпуснат 200 лева, тъй като детето е родено 

през 2009 година. 

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 

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. № 124 от 08.04.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 646 
 

1. Отпуска на Яница Николаева Тодорова с ЕГН 8105265377, живееща 

в град Две могили, на улица „Баба Тонка” № 16 еднократна финансова 

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

Яницов Тодоров, роден на 23.12.2009 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 
  

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 125/08.04.2010 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ава Шабанова 

Ахмедова, живееща в село Каран Върбовка, на улица „Христо Ботев” № 2. 

По нея докладва: 

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

социална политика”:  

На свое заседание Комисията по “Здравеопазване и социална 

политика” разгледа  молбата на г-жа Ахмедова. В нея тя казва, че в следствие 

на снеговалежите през зимата са нанесени щети по кухнята и оградата й. 

Поискахме справка от Дирекция „Социално подпомагане” град Две могили, 
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дали лицето е социално подпомагано, от където ни отговориха, че г-жа 

Ахмедова е подпомагана за отоплителния сезон 2009 – 2010 г. Становището 

на комисията е, че молбата на Ава Шабанова Ахмедова не следва да бъде 

уважена. 

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

Становището на комисията е да не се отпуска еднократна финансова 

помощ на г-жа Ахмедова. 

Разисквания по пета точка нямаше. 

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

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

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

за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 5, т. 

2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на 

дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-

транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни 

бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе, приета 

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

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

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

№ 125 от 08.04.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 647 
 

1. Отказва на Ава Шабанова Ахмедова с ЕГН 4909305314, живееща в 

село Каран Върбовка, на улица „Христо Ботев” № 2 да бъде отпусната 

еднократна финансова помощ. 
 

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 127/08.04.2010 г., 

относно: Бракуване на водопроводни съоръжения, находящи се на 

територията на Община Две могили за периода 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г. 

По нея докладва: 

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

и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 

уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 

Общината е съдружник в Търговското дружество ВиК. Притежаваме 2 

% от основния капитал на дружеството. Наш представител в Общото 

събрание е Боян Симеонов. Предлага ни се да дадем съгласието си за 

бракуване на дълготрайни материални активи собственост на дружеството, 

които се намират на територията на Общината. В действителност има ли ги – 
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трудно може да го проверим. Предоставената ни справка следва да я приемем 

като чиста монета и да приемем решението, което ни се предлага. 

Разисквания по шеста нямаше. 

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

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

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

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

във връзка с чл. 22, ал. 1 от Закона за счетоводството и Докладна 

записка № 127/08.04.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 648 
 

1. Дава съгласие да бъдат бракувани на дълготрайни материални 

активи от „Водоснабдяване и канализация” – ООД град Русе, които се 

намират на територията на Община Две могили (Приложение № 1). 

2. Упълномощава Председателя на Общинския съвет да изпрати в 14 – 

дневен срок от днес, препис от решението на търговското дружество. 
 

Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 128/08.04.2010 г., 

относно: Изменение на Решение № 451, взето на заседание на Общински 

съвет – Две могили с Протокол № 35 от 19.06.2009 г.   

По нея докладва: 

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

Постъпилата докладна записка е за изменение на наше Решение № 451 

от Протокол № 35 от 19.06.2009 г. за  прехвърляне на средства от 

бюджетната в извънбюджетната сметка, като увеличим заема от 45 000 лева 

на 120 000 лева за изпълнение на програмата „Административен капацитет”. 

За съжаление десет месеца след взетото решение все още Общината дължи 

129 240 лева на оперативна програма „Административен капацитет”. Тези 

пари трябва да се възстановят от управляващия орган, но все още се бавят. 

Становището на комисията е да приемем решението, което ни се предлага. 

Разисквания по седма точка нямаше. 

По седма 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 и 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 
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Министерството на финансите, Дирекция “Държавно съкровище” ДДС 

№ 07/04.04.2008 г., относно: Редът и начинът за предоставяне на общини 

на средствата на Националния фонд от структурните фондове на 

Европейския съюз и от Кохезионния фонд, на средствата на 

Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие” и тяхното 

отчитане и Докладна записка с вх. № 128 от 08.04.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 649 
 

1. Изменя т. 1 от свое Решение № 451 по Протокол № 35 от 19.06.2009 

г., където числото 45 000 (четиридесет и пет хиляди лева) се заменя с числото  

120 000 (сто и двадесет хиляди лева). 

2. 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 
 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 129/13.04.2010 г., 

относно: Информация за дейността на Читалище „Светлина” в село Чилнов 

през последната година и насоки за работа занапред. 

По нея докладва: 

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

култура и културно-историческо наследство”. 

Информацията е много добре разработена. Читалището има много 

мероприятия, правили са много конкурси за отбелязване на етнографските 

празници, вижда се участието на Чилновските баби в много културни 

мероприятия на Общината, участват в надпявания, фестивали, събори на 

народното творчество и т.н. Библиотечната дейност е много силно развита. 

Библиотеката кандидатства по програма „Глобални библиотеки” и е 

удобрена, ще се закупи компютър и ще се осигури безплатен достъп до 

интернет. Така интересите на много читатели ще бъдат задоволени. 

Читалището е кандидатствало в програма по ПУДООС „Чиста околна среда” 

и е получило сумата от 3 000 лева, като са закупили нови кошчета за боклук, 

пейки, торби за отпадъци, дървена беседка, блажни бои, дъвета и храсти. 

Това Читалище показва как трябва да се работи. Комисията предлага да се 

приеме информацията. 

Разисквания по осма точка нямаше. 

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

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

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

№ 129 от 13.04.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 650 
 

1. Приема за сведение Информацията за дейността на Читалище 

„Светлина” в село Чилнов през последната година и насоки за работа 

занапред. 

Приложение: Информация за дейността на Читалище „Светлина” в 

село Чилнов през последната година и насоки за работа занапред. 
 

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. № 130/13.04.2010 г., 

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

последната година и насоки за работа занапред. 

По нея докладва: 

1. Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 

Подадената информация е обширна, изпълнените неща са в рамките на 

възможното. Тези информации са полезни за всички. Становището на 

комисията е да се приеме. 

Разисквания по девета точка нямаше. 

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. № 130 от 14.04.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 651 
 

1. Приема за сведение информацията за дейността на Кметство село 

Чилнов, община Две могили, област Русе през 2009 година. 

Приложение: Информация за дейността на Кметство село Чилнов, 

община Две могили, област Русе през 2009 година. 
 

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 15 гласа 

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

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 131/14.04.2010 г., 

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

за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни 

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

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

По нея докладва: 

1. Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”:  

С предложените промени се цели да се опрости първоначално приетата 

от нас процедура по провеждането на търг или конкурс. До сега при 

провеждането им имаше изискване да участват поне минимум двама души, 

ако нямаше минимум толкова търгът или конкурса следваше да се отложи за 

втора дата. Надявахме се тогава да дойдат и повече лица. Практиката, обаче 

показа, че няма много желаещи да се явят на конкурс или на търг, а ако има – 

те не подават в последствие необходимите документи за участие. Бяхме 

свидетели когато гражданите търсеха сами второ лице, което да се яви с тях 

само и единствено с цел да не се отлага търгът или конкурсът. По тази 

причина, считам че предложените промени в наредбата са законосъобразни, 

такива текстове има в Наредбите на общините Бургас, Варна, Шумен и т.н. 

Затова предлагам да подкрепим направените предложения. По този начин ще 

спестим време и средства на администрацията по организирането и 

провеждането на търговете и конкурсите. 

Предлагам, обаче да се направи едно изменение на чл. 29, ал. 1, т. 10 от 

Наредбата, а именно: наемната цена за павилионите за търговска дейност да 

се определя на квадратен метър, а не на брой павилион. Като се съобразявам 

с наше Решение № 639 от 19.03.2010 г., с което дадохме съгласие да бъдат 

отдадени под наем 12 квадратни метра с цел поставяне на павилион и 

определената начална месечна наемна цена, предлагам цената на квадратен 

метър за първа зона да стане 4.00 лева, а за втора – 3.00 лева. 

В разискванията по десета точка взеха участие: 

1. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 

Промените, които предлагате са правилни, но аз мисля, че таксите са 

малко високи. Да не стане така, че наемателите да не могат да си плащат 

наемите на павилионите. Това означава, че ще трябва да ги съборим. Цената 

е твърде висока за нашия град.  

2. Ахмед Феим – Общински съветник: 

Когато говорим за павилион нека той да е от порядъка на 10 – 12 

квадратни метра. Не е справедливо тези, които плащат за 10 квадрата по 50 

лева, за 20 квадрата таксата да е същата. 

3. Пламен Лашев – Общински съветник: 

Наистина цената е малко висока, но ние искаме да има 

равнопоставеност и таксата да е на квадратен метър, а не на брой павилион. 
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Ако павилиона е над 20 квадратни метра, то той вече не може да се счита за 

павилион. 

4. Петър Петров – Общински съветник:  

Съгласен съм с г-н Дамянов. Кой ще има възможност да плаща тези 

наеми. Нека сумата остане 50 лева за павилион. 

5. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 

Това са спомагателни услуги в Общината. Ние трябва да помагаме на 

хората и услугата да е достъпна за гражданите. 

6. Огнян Георгиев – Общински съветник: 

Ние искаме да сме принципни и да има равнопоставеност между 

наемателите. Комисията поддържа предложението си цената да бъде на 

квадрат, а не на брой павилион. 

7. Светлозар Донев – Общински съветник: 

Нека се определи една квадратура за павилион. До 20 квадратни метра 

цената да е 50 лева, а за всеки следващ квадрат отгоре да се плаща по 1 лев на 

квадрат за втора зона и по 2 лева за първа. 

8. Пламен Лашев – Общински съветник: 

Съгласен съм с г-н Донев. Оттеглям предложението направено от 

нашата комисия. 

След приключване на разискванията по десета 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 

и Докладна записка с вх. № 131 от 14.04.2010 г.,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 652 
 

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

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

вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с 

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

 Приложение: Наредба за изменение и допълнение за Наредба № 7 за 

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

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

общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 
 

Гласували 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. № 132/14.04.2010 г., 

относно: Публичен търг с явно наддаване за поставяне на подвижно 
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съоръжение „Търговски павилион за обществено хранене”, съгласно 

одобрена от Главния архитект схема. 

По нея докладва: 

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

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 

уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

Предлага ни се да бъде отдаден под наем терен, върху който сега стои 

павилион, чийто договор е изтекъл през 2004 година.  

От докладната не става ясно, дали от тогава до настоящия момент този, 

който е поставил павилиона заплаща някакъв наем и в какъв размер.  

На второ място –  решението този път се опитва до някъде да копира 

други решения от такъв характер, но донякъде.  

Правилно като първа точка се иска съгласието си, така наречената 

„затревена част” да бъде включена в Програмата ни за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост за 2010 година. Пропуснато е, 

обаче да се посочи за каква площ става дума, тъй като тази непълнота в 

решението би дала възможност на ползващия павилиона да разшири площта, 

която е наел първоначално, без за това да плаща наемна цена.  

 Във втора точка, вместо „затревена част” вече се говори за „затревена 

алея”. Посочена е улица, но не е посочено населеното място за което се 

отнася.  

 По тази причина, предлагам решението ни да добие следния вид, като 

се съобразявам с предложението за промяна на чл. 29, ал. 1, т. 10 в Наредба 

№ 7, което преди малко направи г-н Донев и единодушно подкрепено от 

общинските съветници: 

1. Дава съгласието си да бъде включен 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 г. 

„Зелена площ” от 28 (двадесет и осем квадратни метра), находяща се в град 

Две могили, община Две могили, област Русе, по ул. „Никола Й. Вапцаров” 

(срещу Автогарата). 

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

на публичен търг с явно наддаване „Зелена площ” от 28 (дведесет и осем 

квадратни метра), върху която да бъде поставен преместваем павилион за 

търговска дейност, находяща се в град Две могили, община Две могили, 

област Русе, по ул. „Никола Й. Вапцаров” (срещу Автогарата), при начална 

месечна наемна цена от 4.00 (четири) лева на квадратен метър. 

 3. 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. 

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

Общинския съвет екземпляр от сключения договор. 

 Предлагам да се гласува решението в този вид. 

В разискванията по единадесета точка взеха участие: 

1. Красимир Кунев – Общински съветник: 
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Считам, че предложението за решение, предложено ни от г-н Феим е 

по-правилно оформено. По тази причина Ви предлагам да го подкрепим. 

След приключване разискванията по единадесета 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. 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. № 132 от 14.04.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 653 
 

1. Дава съгласието си да бъде включен 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 г. 

„Зелена площ” от 28 (двадесет и осем квадратни метра), находяща се в град 

Две могили, община Две могили, област Русе, по ул. „Никола Й. Вапцаров” 

(срещу Автогарата). 

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

на публичен търг с явно наддаване „Зелена площ” от 28 (дведесет и осем 

квадратни метра), върху която да бъде поставен преместваем павилион за 

търговска дейност, находяща се в град Две могили, община Две могили, 

област Русе, по ул. „Никола Й. Вапцаров” (срещу Автогарата), при начална 

месечна наемна цена от 66.00 (шестдесет и шест) лева. 

 3. 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. 

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

Общинския съвет екземпляр от сключения договор. 
 

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. № 133/14.04.2010 г., 

относно: Актуализация на плана за капиталовите разходи и промени по 

бюджета на Община Две могили за 2010 г. 

По нея докладва: 

1. Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и финанси”. 
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Това е често явление да се актуализират капиталовите разходи. Това 

улеснява работата на общинска администрация за финансова манерва в тази 

икономическа криза. Правилно е Общинския съвет да приеме 

актуализирания план на капиталовите разходи, които са финансирани с 

целева субсидия от Републиканския бюджет и собствени средства от Община 

Две могили. 

Разисквания по дванадесета точка нямаше. 

По дванадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на  
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 и чл. 4, ал. 1 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 18 

от Закона за общинските бюджети и Докладна записка с вх. № 133 от 

14.04.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 654 
 

1. Приема актуализирания план за капиталовите разходи, финансирани 

с целева субсидия от Републиканския бюджет и от собствени средства на 

община Две могили за 2009 г., както следва: 
 

План на капиталовите разходи, 

финансирани с целева субсидия от централния бюджет 

и собствени средства на община Две могили за 2010 г. (актуален към 31.03.2010 г.) 
 

Параграфи в т.ч.: 

наименование на обекта 

или позиция 

Било В т.ч.   Става  В т.ч. 

Субси-

дия РБ 

От 

постъп-

ления от 

продажба 

на 

нефинан-

сови 

активи 

Собстве-

ни 

средства,

преходен 

остатък 

и други 

Субси-

дия РБ 

От 

постъп-

ления от 

продаж-

ба на 

нефинан-

сови 

активи 

Собстве-

ни 

средства,

преходен 

остатък 

и други 

2 3     3   

Всичко 

капиталови 

разходи 

683 248 224 800 365 125 93 323 674 929 224 800 354 784 95 345 

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

Собствени 

средства 

458 448  365 125 44 532 450 129  354 784 46 554 

Преходен остатък    48 791    48 791 

5100 Основен 

ремонт на 

дълготрайни 

материални 

активи 

616 007 214 082 353 134 48 791 

 

597 175 214 082 334 302 48 791 

 

Фунция 01 Общи 

държавни служби 

29 200  29 200  29 200  29 200  

Ремонт 

администр.сграда 

Две могили 

10 000   10 000  10 000   10 000  

Ремонт сграда 3 000   3 000  3 000   3 000  
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кметство 

с.Батишница 

Ремонт сграда 

кметство Могилино 

5 000   5 000  5 000   5 000  

Ремонт сграда 

кметство 

с.Кацелово 

10 000   10 000  10 000   10 000  

Ремонт сграда 

кметсвто с.Каран 

Върбовка 

1 200   1 200  1 200   1 200  

Функция 03 

Образование 

183 660  183 660  183 902  183 902  

ППР Покрив ЦДГ 

Две могили 

14 600   14 600   14 600   14 600   

Ремонт помещения 

ученически стол 

2 000   2 000   2 253   2 253  

Ремонт канализация 

ученически стол 

Две могили 

11 751   11 751   11 740   11 740  

Ремонт ОУ Баниска  15 309   15 309   15 309   15 309   

Съфинансиране 

реконструкция ЦДГ 

Две могили 

140 000  140 000  140 000  140 000  

Функция 04 

Здравеопазване 

15 149 3 149 12 000  15 149 3 149 12 000  

Ремонт покрив 

здравна служба 

с.Баниска 

10 000   10 000  10 000   10 000  

Съфинансиране 

ремонт педиатричен 

каабинет Две 

могили 

3 149 1 149 2 000  3 149 1 149 2 000  

Ремонт медицински 

кабинет ЦДГ 

Баниска 

2 000 2 000    2 000 2 000    

Функция 05 

„Социално 

осигуряване и 

грижи” 

48 791   48 791 48 791   48 791 

Център за 

настаняване от 

семеен тип  

48 791     48 791 48 791     48 791 

         

Ф-я 06 

Жилищностроит.б

лагоустр.комун.сто

п. и опазване на 

окол. среда. 

47 560 34 560 13 000  47 560 34 560 13 000  

Поставяне бордюри 

ул. „Д.Дебелянов” 

с.Помен 

5 000  5 000  5 000  5 000  

Изграждане на 

инфраструктура по 

Мярка 322 в 

Могилино,Помен,Ба

ниска,Бъзовец и 

Батишница 

17 280 17 280    17 280 17 280    
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Изграждане на 

инфраструктура по 

Мярка 322 в 

Кацелово,Каран 

Върбовка,Острица,

Чилнов и Широково 

17 280 17 280    17 280 17 280    

Ремонт чешма 

с.Бъзовец 

8 000   8 000  8 000   8 000  

         

Функция 07 

„Почивно 

дело,култура и 

религиозни 

дейности” 

77 943 22 373 55 570  77 943 22 373 55 570  

Ремонт градски 

стадион Две могили 

16 164 1 200 14 964  16 164 1 200 14 964  

Ремонт лятно кино 

Две могили 

21 173 21 173    21 173 21 173    

Ремонт читалище 

Две могили 

17 856   17 856  17 856   17 856  

Ремонт стълбище 

читалище 

К.Върбовка 

3 800   3 800  3 800   3 800  

Ремонт къща-музей 

"Филип Тотю" Две 

могили 

5 000   5 000  5 000   5 000  

Ремонт сграда 

гробище Две 

могили 

12 000   12 000  12 000   12 000  

Разширяване 

мюсюлманско 

гробище с.Чилнов 

1 950   1 950  1 950   1 950  

Функция 08 

”Икономически 

дейности и услуги” 

213 704 154 000 59 704  194 630 154 000 40 630  

Проект 

„Биоразнообразие-

къщата на 

прилепите”-ППР 

14 500  14 500  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   78 068 78 068   

Рехабилитация ПЪТ 

№ RSE 1082 на км 

2+800 до км.6+800 

/с.Чилнов/ 

31 248 31 248   31 248 31 248   

Рехабилитация ПЪТ 

№ RSE 2080 на км 

1+900 до км.5+400  

44 648 44 648    44 648 44 648    

Съфинансиране 

проекти по ТГС 

България-Румъния 

26 130   26 130  26 130   26 130  
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5200 Придобиване 

на дълготрайни 

материални 

активи 

60 964 10 018 7 214 43 732 71 477 10 018 15 705 45 754 

Функция 01 Общи 

държавни служби 

    1 980   1 980 

Изработка 

информационно 

табло 

     1 980    1 980 

Функция 03 

Образование 

34 546  7 214 27 332 34 546  7 214 27 332 

Закупуване пекарна-

ЦДГ Две могили 

3 573   3 573 3 573   3 573 

Закупуване на 

картофобелачка-

ЦДГ Две могили 

2 427   2 427 2 427   2 427 

Компютри – ЦДГ 

Баниска 

1 700   1 710 1 700   1 710 

Мълниеносна 

защита – ЦДГ 

Баниска 

1 300  1 290  1 300  1 290  

Закупуване на 

секция-ОДК Две 

могили 

600   600 600   600 

Закупуване на 

усилвателна уредба 

ОДК Две могили 

1 300   1 300 1 300   1 300 

Дофинансиране 

спортна площадка 

СОУ 

5 924  5 924   5 924  5 924   

Система за 

видеонаблюдение 

СОУ 

4 022    4 022 4 022    4 022 

Закупуване на 

преносими 

компютри 5 бр.Соу 

Две могили 

5 000    5 000 5 000    5 000 

Закупуване на 

интерактивтна 

дъска СОУ Две 

могили 

3 500    3 500 3 500    3 500 

Закупуване на 

копирна машина 

СОУ Две могили 

2 300    2 300 2 300    2 300 

Закупуване на 

агрегат за парно 

отопление ОУ 

Баниска 

2 000    2 000 2 000    2 000 

Закупуване на 

мултифункционалн

о устройство ОУ 

Баниска 

900    900 900    900 

Функция 04 

Здравеопазване 

7 000   7 000 7 000   7 000 

Закупуване на 

медицинска 

апаратура  

7 000   7 000 7 000   7 000 
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Функция 05 

„Социално 

осигуряване и 

грижи” 

600   600 0   0 

Закупуване на 

музикална уредба-

Пенсионерски клуб 

600   600 0   0 

Функция 06 

Жилищностроит.б

лагоустр.комун.сто

п. и азване на окол. 

среда. 

10 018 10 018   10 018 10 018   

Изграждане на 

автомобилен 

паркинг в кв.75 

5 977 5 977   5 977 5 977   

Изграждане на 

автомобилен 

паркинг в кв.76 

4 041 4 041   4 041 4 041   

Функция 07 

„Почивно 

дело,култура и 

религиозни 

дейности” 

8 800   8 800 10 874  2 074  8 800 

Закупуване на 

трайна коледна 

украса в читалище 

Две могили 

6 100   6 100 6 100   6 100 

Закупуване 

климатик-читалище 

Две могили 

2 700   2 700 2 700   2 700 

Направа ограда на 

гробищен парка 

    2 074  2 074  

Функция 08 

”Икономически 

дейности и услуги” 

    7 059  6 417 642 

Направа на парно 

отопление на хижа 

„Орлова чука” 

    6 417  6 417  

Климатик     642   642 

5300 Придобиване 

на нематериални  

активи 

800  0 800 800  0 800 

Функция 03 

„Образование” 

800    800 800    800 

Програма "Склад 

материали"-

ученически стол 

800    800 800    800 

5503 Капиталови 

трансфери 

5 477 700  4 777  5 477 700  4 777  

Функция 06 

„Жилищностроит.

благоустр.комун.ст

оп. и азване на 

окол. среда.” 

            

Изграждане на 

регионално депо 

гр.Бяла 

5 477 700 4 777  5 477 700 4 777  
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2. Променя бюджета на община Две могили към 31.03.2010 г. в 

приходната и разходната част по мероприятия и параграфи, както следва: 
 

      

    ПРИХОДИ 

Параграф Увеличава 

(лева) 

Намалява 

(лева) 

МЕСТНИ ПРИХОДИ    

Постъпления от продажба на сгради 40 22  10 341 

Дарения от страната 45 01 1 720  

ВСИЧКО ПРИХОДИ:  1 720 10 341 

РАЗХОДИ    

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ    

Общинска администрация  1 980 9 404 

Външни услуги 10 20  9 404 

Придобиване на ДМА 52 00 1 980  

    

Столове  242  

Основен ремонт на ДМА 51 00 242  

    

Клуб на пенсионера  600 600 

Материали 10 15 600  

Придобиване на ДМА 52 00  600 

    

Обреден дом  2 074  

Придобиване на ДМА 52 00 2 074  

    

Автогара  1 102 600 

Материали 10 15  600 

Външни услуги 10 20 1 102  

    

Др.дейности по туризма  15 059  

Материали 10 15 8 000  

Придобиване на ДМА 52 00 7 059  

    

Др.дейности по икономика   19 074 

Основен ремонт на ДМА 51 00  19 074 

    

ВСИЧКО РАЗХОДИ   21 057 29 678 
   

Бюджетът на община Две могили в приходната и разходната част към 

31.03.2010 г. придобива следните размери: 
 

Данъчни приходи 272 000  

Неданъчни приходи 1 202 466 

Взаимоотношения с РБ (субсидия) 3 074 390  

Трансфери 70 915  

Временни безлихвени заеми - 335 340  

Операции с финансови активи - 30 253  

Остатък от предходен период 357 441  

ВСИЧКО ПРИХОД И РАЗХОД 4 946 959  
 

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

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

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 134/14.04.2010 г., 

относно: Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на 

социални услуги за деца и възрастни. 

По нея докладва: 

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

социална политика”: 

В нашата Община за първи път се разкрива услугата „Център за 

настаняване от семеен тип”. Макар все още да не функционира, през 

настоящата година със сигурност ще отвори врати и ще даде възможност да 

се видят възможностите на Общината при реализиране на такъв нов тип 

проект. 

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. № 134 от 14.04.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 655 
 

1. Приема Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на 

социални услуги за деца и възрастни в Община Две могили за 2009г. 

Приложение: Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за развитие 

на социални услуги за деца и възрастни в Община Две могили за 2009 г.. 
 

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. № 135/14.04.2010 г., 

относно: Общински план за енергийна ефективност на Община Две могили 

за периода 2010-2016 година. 

По нея докладва: 

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

Общинският план за енергийна ефективност на Община Две могили е 

добре разработен, но там са описани само общинските сгради, училища и 

детски градини. Какво ще правим, обаче с частните жилища на Общината. 

Нека сега го приемем в този вид, но трябва да се разработи. 

В разискванията по четиринадесета точка взеха участие: 

1. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 
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Този план е направен на база общинската собственост. Данните 

отразяват разходите за 2009 г. Естествено, че планът има и недостатъци. 

Трябва да се направи и програма. Ако трябва да обхванем и частните 

сгради ще ни отнеме много време. По-нататък ще направим допълнения 

към плана. 

След приключване на разискванията по четиринадесета 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, чл. 11, ал. 1 от Закона за енергийната 

ефективност и Докладна записка с вх. № 135 от 14.04.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 656 
 

1. Приема Общински план за енергийна ефективност на община Две 

могили  за периода 2010-2016 година. 

Приложение: Общински план за енергийна ефективност на община 

Две могили за периода 2010-2016 година. 
 

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 15 гласа  

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Александър Иванов с вх. № 136/14.04.2010 г., 

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

могили и Годишен финансов отчет за 2009 г.(баланс, отчет за приходи и 

разходи, отчет за паричните потоци и отчет за собствения капитал). 

По нея докладва: 

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

Отчетът е пълен и дава пълна картина на дейността през 2009 г. 

Относно финансовата информация през 2009 г. приходите възлизат на 

297 000 лева, а разходите са 319 000 лева. Това, че разходите са по големи от 

приходите се дължи на това, че са закупени контейнери, които са на стойност 

под 700 лева и по тази причина минават за разход. Смятам, че фирмата 

работи добре независимо от това, че завършва със загуба. Това се дължи на 

повечето направените разходи за материали. Комисията предлага да се 

приеме предоставената информация. 

Разисквания по петнадесета точка нямаше. 

По петнадесета 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, 
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във връзка с Решение № 565 по Протокол № 44/18.12.2009 г. и Докладна 

записка с вх. № 136 от 14.04.2010 г.,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 657 
 

1. Приема за сведение Информация за дейността на „Черни Лом 2008” 

ЕООД, град Две могили за 2009 година. 

2. Приема Годишния финансов отчет за 2009 година (баланс, отчет за 

приходи и разходи, отчет за паричните потоци и отчет за собствения капитал) 

на ТД „Черни Лом 2008” ЕООД град Две могили ЕИК 223749, като 

задължава управителя Александър Иванов Иванов да подаде същия в срок до 

30.06.2010 г. в Агенцията по вписванията в град Русе. 

Приложение:   

1. Информация за дейността на „Черни Лом 2008” ЕООД, град Две 

могили за 2009 година. 

2. Годишен финансов отчет за 2009 година (баланс, отчет за приходи и 

разходи, отчет за паричните потоци и отчет за собствения капитал). 
 

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Шестнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 137/14.04.2010 г., 

относно: Даване на съгласие за ползване на общинските мери и пасища за 

отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане на 

пасищата в добро екологично и земеделско състояние и определяне на такса 

и правила за ползването им за 2010 г. 

По нея докладва: 

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

опазване на околната среда”. 

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

заседание, на което бяха поканени животновъдите от Общината. На него 

обсъдихме предложенията и ги оставихме да си помислят на какво са 

съгласни. Има два варианта за отдаване на пасищата – регистрираните 

сдружения да вземат 100 % от субсидията за мерите, като заплащат по 3 лева 

наем и си ги поддържат в добро състояние, или 50 % да са за Общината и 

съответно тя да се грижи за тях. 

В разискванията по шестнадесета точка взеха участие: 

1. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 

Проблемът е само в Две могили и Бъзовец, поради недостиг на пасища. 

За Две могили недостигът е 4 000 дка, като можем да предоставим 

допълнително 900 дка. В Бъзовец при недостиг на пасища 750 дка, можем да 

предоставим 75 дка. Ще има редукция спрямо пасищата. Ако са 

регистрирани сдруженията могат да ползват мерите на съседни населени 
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места. Таксата е 3 лева на декар, при 16 лева за декар субсидия и искам тя да 

се заплаща предварително, защото контролните органи ще проверяват нас. 

След приключване на разискванията по шестнадесета точка от 

дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 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. 80 във врзка с чл. 81, 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 и Докладна записка № 137 от 

14.04.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 658 
 

1. Дава съгласие за предоставяне на мери и пасища от общински 

поземлен фонд – публична собственост за общо и индивидуално ползване на 

земеделски стопани и/или техни сдружения отглеждащи пасищни животни 

на територията на Община Две могили, разпределени по населени места, 

както следва : 

Данни за физическите блокове определени в Системата за 

идентификация на земеделските парцели през 2009 г. на общинските мери и 

пасища подходящи за отдаване за общо и индивидуално ползване през 2010г. 

по населени места:  
 

град Две могили: 
 

БЗС № 20184 - 126 - 3 с площ - 7.5 дка 

БЗС № 20184 - 148 - 3 с площ - 17.7 дка 

БЗС № 20184 - 143 - 3 с площ - 87.9 дка 

БЗС № 20184 - 146 - 3 с площ - 22.9 дка 

БЗС № 20184 - 132 - 4 с площ - 182.1 дка 

БЗС № 20184 - 131 - 3 с площ - 19.7 дка 

БЗС № 20184 - 150 - 3 с площ - 90.0 дка 

БЗС № 20184 - 149 - 2 с площ - 102.0 дка 

БЗС № 20184 - 128 - 4 с площ - 573.2 дка 

БЗС № 20184 - 200 - 1 с площ - 113.2 дка 

БЗС № 20184 - 200 - 2 с площ - 33.4 дка 

БЗС № 20184 - 82 - 3 с площ - 66.1 дка 

БЗС № 20184 - 206 - 3 с площ - 143.9 дка 

БЗС № 20184 - 74 - 3 с площ - 112.6 дка 

БЗС № 20184 - 141 - 1 с площ - 50.3 дка 

БЗС № 20184 - 55 - 1 с площ - 49.0 дка 

БЗС № 20184 - 199 -  с площ - 91.8 дка 

БЗС № 20184 - 1 - 3 с площ - 22.9 дка 

БЗС № 20184 - 4 - 3 с площ - 12.8 дка 
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БЗС № 20184 - 5 - 3 с площ - 35.9 дка 

БЗС № 20184 - 7 - 3 с площ - 34.9 дка 

БЗС № 20184 - 8 - 3 с площ - 81.1 дка 

БЗС № 20184 - 57 - 3 с площ - 20.2 дка 

БЗС № 20184 - 57 - 4 с площ - 14.7 дка 

БЗС № 20184 - 62 - 3 с площ - 6.5 дка 

БЗС № 20184 - 63 - 3 с площ - 41.1 дка 

БЗС № 20184 - 67 - 3 с площ - 28.7 дка 

БЗС № 20184  72 - 3 с площ - 12.6 дка 

БЗС № 20184  73 - 3 с площ - 334.9 дка 

Общо:        2409.6 дка 
 

село Пепелина 
 

БЗС № 55837 - 101 - 3 с площ - 26.3 дка 

БЗС № 55837 - 59 - 3 с площ - 30.0 дка 

БЗС № 55837 - 185 - 3 с площ - 157.6 дка 

БЗС № 55837 - 183 - 4 с площ - 409.2 дка 

БЗС № 55837 - 100 - 3 с площ - 65.7 дка 

БЗС № 55837 - 35 - 2 с площ - 65.9 дка 

БЗС № 55837 - 51 - 3 с площ - 179.4 дка 

БЗС № 55837 - 72 - 4 с площ - 207.5 дка 

БЗС № 55837 - 65 - 4 с площ - 104.3 дка 

БЗС № 55837 - 7 - 2 с площ - 42.3 дка 

БЗС № 55837 - 66 - 3 с площ - 55.5 дка 

Общо :        1343.7 дка 
 

Село Широково 
 

БЗС № 83301 - 12 - 2 с площ - 98.7 дка 

БЗС № 83301 - 18 - 2 с площ - 50.0 дка 

БЗС № 83301 - 78 - 3 с площ - 310.0 дка 

БЗС № 83301 - 107 - 3 с площ - 35.1 дка 

БЗС № 83301 - 81 - 2 с площ - 64.1 дка 

БЗС № 83301 - 3 - 8 с площ - 269.1 дка 

БЗС № 83301 - 4 - 3 с площ - 31.1 дка 

БЗС № 83301 - 74 - 3 с площ - 34.0 дка 

БЗС № 83301 - 73 - 3 с площ - 92.1 дка 

Общо :        984.2 дка 
 

село Острица 
 

БЗС № 91 - 3 -  с площ - 18.5 дка 

БЗС № 113 - 3 -  с площ - 117.9 дка 

БЗС № 102 - 8 -  с площ - 293.2 дка 

БЗС № 102 - 9 -  с площ - 452.2 дка 

БЗС № 14 - 3 -  с площ - 14.7 дка 

БЗС № 124 - 3 -  с площ - 294.3 дка 
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БЗС № 436 - 3 -  с площ - 159.8 дка 

БЗС № 103 - 3 -  с площ - 171.9 дка 

БЗС № 131 - 3 -  с площ - 38.2 дка 

БЗС № 121 - 3 -  с площ - 197.3 дка 

БЗС № 16 - 1 -  с площ - 10.8 дка 

БЗС № 122 - 1 -  с площ - 58.7 дка 

БЗС № 101 - 1 -  с площ - 14.6 дка 

БЗС № 26 - 1 -  с площ - 19.8 дка 

БЗС № 439 - 1 -  с площ - 10.4 дка 

БЗС № 92 - 1 -  с площ - 6.2 дка 

БЗС № 97 - 3 -  с площ - 125.9 дка 

БЗС № 93 - 3 -  с площ - 161.9 дка 

БЗС № 94 - 4 -  с площ - 116.7 дка 

БЗС № 96 - 6 -  с площ - 20.0 дка 

БЗС № 100 - 3 -  с площ - 17.7 дка 

БЗС № 96 - 7 -  с площ - 33.5 дка 

БЗС № 89 - 4 -  с площ - 20.6 дка 

БЗС № 22 - 4 -  с площ - 11.8 дка 

БЗС № 102 - 5 -  с площ - 209.1 дка 

БЗС № 89 - 6 -  с площ - 77.4 дка 

Общо :        2673.1 дка 
 

село Каран Върбовка 
 

БЗС № 36364 - 129 - 3 с площ - 115.0 дка 

БЗС № 36364 - 67 - 2 с площ - 2.9 дка 

БЗС № 36364 - 13 - 4 с площ - 175.5 дка 

БЗС № 36364 - 162 - 8 с площ - 78.7 дка 

БЗС № 36364 - 163 - 1 с площ - 47.23 дка 

БЗС № 36364 - 65 - 2 с площ - 300 дка 

БЗС № 36364 - 64 - 2 с площ - 400 дка 

БЗС № 36364 - 69 - 4 с площ - 17.3 дка 

БЗС № 36364 - 68 - 2 с площ - 25.3 дка 

БЗС № 36364 - 193 - 4 с площ - 49.6 дка 

БЗС № 36364 - 193 - 5 с площ - 217.7 дка 

БЗС № 36364 - 195 - 4 с площ - 34.4 дка 

БЗС № 36364 - 196 - 2 с площ - 15.5 дка 

БЗС № 36364 - 16 - 3 с площ - 66.6 дка 

БЗС № 36364 - 162 - 10 с площ - 23.9 дка 

Имот № 000239     с площ  33 дка 

Имот № 000242     с площ  13 дка 

Имот № 000306     с площ  10 дка 

Общо :        1625.63 дка 
 

село Кацелово 
 

БЗС № 36703 - 144 - 3 с площ - 18.1 дка 
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БЗС № 36703 - 175 - 3 с площ - 353.8 дка 

БЗС № 36703 - 18 - 3 с площ - 113.3 дка 

БЗС № 36703 - 109 - 3 с площ - 705.5 дка 

БЗС № 36703 - 95 - 3 с площ - 63.4 дка 

БЗС № 36703 - 136 - 3 с площ - 78.9 дка 

БЗС № 36703 - 299 - 2 с площ - 21.7 дка 

БЗС № 36703 - 301 - 2 с площ - 75.1 дка 

БЗС № 36703 - 24 - 4 с площ - 87.5 дка 

БЗС № 36703 - 168 - 4 с площ - 200 дка 

БЗС № 36703 - 108 - 4 с площ - 57.2 дка 

БЗС № 36703 - 106 - 3 с площ - 143.5 дка 

БЗС № 36703 - 90 - 4 с площ - 31.2 дка 

БЗС № 36703 - 482 - 6 с площ - 229.6 дка 

БЗС № 36703 - 302 - 4 с площ - 201.5 дка 

БЗС № 36703 - 302 - 5 с площ - 216.6 дка 

БЗС № 36703 - 302 - 7 с площ - 26.1 дка 

БЗС № 36703 - 19 - 3 с площ - 219.2 дка 

БЗС № 36703 - 261 - 3 с площ - 270.9 дка 

БЗС № 36703 - 194   с площ -  дка 

БЗС № 36703 - 90   с площ - 32 дка 

Общо :        3185.1 дка 
 

село Чилнов 
 

БЗС № 81373 - 222 - 7 с площ - 85.1 дка 

БЗС № 81373 - 30 - 3 с площ - 420.0 дка 

БЗС № 81373 - 19 - 3 с площ - 300 дка 

БЗС № 81373 - 18 - 3 с площ - 97.6 дка 

БЗС № 81373 - 20 - 4 с площ - 290 дка 

БЗС № 81373 - 221 - 3 с площ - 458.1 дка 

БЗС № 81373 - 221 - 4 с площ - 49.9 дка 

БЗС № 81373 - 222 - 4 с площ - 120.1 дка 

БЗС № 81373 - 15 - 9 с площ - 278.1 дка 

БЗС № 81373 - 16 - 3 с площ - 111.5 дка 

БЗС № 81373 - 51 - 4 с площ - 243.4 дка 

БЗС № 81373 - 51 - 5 с площ - 168.6 дка 

Общо :        2622.4 дка 
 

село Батишница 
 

БЗС № 02868 - 3 - 2 с площ - 86.0 дка 

БЗС № 02868 - 98 - 2 с площ - 143.9 дка 

БЗС № 02868 - 99 - 5 с площ - 736.4 дка 

БЗС № 02868 - 97 - 2 с площ - 287.1 дка 

БЗС № 02868 - 51 - 3 с площ - 7.4 дка 

БЗС № 02868 - 17 - 3 с площ - 3.7 дка 

БЗС № 02868 - 52 - 5 с площ - 49.2 дка 
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БЗС № 02868 - 52 - 6 с площ - 8.6 дка 

Имот № 000058     с площ  5 Дка 

Имот № 000036     с площ  8 дка 

Общо :        1335.3 дка 
 

село Бъзовец 
 

БЗС № 07212 - 123 - 3 с площ - 35.8 дка 

БЗС № 07212 - 118 - 2 с площ - 98.8 дка 

БЗС № 07212 - 138 - 7 с площ - 380.6 дка 

БЗС № 07212 - 92 - 2 с площ - 38.6 дка 

БЗС № 07212 - 91 - 2 с площ - 84.6 дка 

БЗС № 07212 - 47 - 2 с площ - 21.9 дка 

БЗС № 07212 - 59 - 5 с площ - 60.4 дка 

БЗС № 07212 - 59 - 6 с площ - 46.3 дка 

БЗС № 07212 - 58 - 2 с площ - 74.2 дка 

БЗС № 07212 - 90 - 4 с площ - 92 дка 

БЗС № 07212 - 122 - 3 с площ - 29.1 дка 

БЗС № 07212 - 122 - 4 с площ - 82 дка 

БЗС № 07212 - 11 - 2 с площ - 76.7 дка 

БЗС № 07212 - 91 - 4 с площ - 84.3 дка 

БЗС № 07212 - 130 - 2 с площ - 184.3 дка 

БЗС № 07212 - 129 - 1 с площ - 27.7 дка 

БЗС № 07212 - 99 - 6 с площ - 51.6 дка 

Имот № 000992 и 000994 с площ - 35 дка 

Общо :    1503.9 дка 
 

село Баниска 
 

БЗС № 02587 - 98 - 4 с площ - 11.4 дка 

БЗС № 02587 - 99 - 7 с площ - 96.9 дка 

БЗС № 02587 - 98 - 1 с площ - 8.3 дка 

БЗС № 02587 - 151 - 2 с площ - 549.4 дка 

БЗС № 02587 - 99 - 8 с площ - 17.9 дка 

БЗС № 02587 - 150 - 5 с площ - 313 дка 

БЗС № 02587 - 27 - 4 с площ - 124.1 дка 

БЗС № 02587 - 120 - 3 с площ - 120.6 дка 

БЗС № 02587 - 97 - 5 с площ - 33.5 дка 

БЗС № 02587 - 150 - 6 с площ - 183 дка 

Общо :        1458.1 дка 
 

село Могилино 
 

БЗС № 30380 - 19 - 3 с площ - 26.5 дка 

БЗС № 30380 - 110 - 3 с площ - 42.6 дка 

БЗС № 30380 - 143 - 1 с площ - 16 дка 

БЗС № 30380 - 57 - 9 с площ - 225 дка 

БЗС № 30380 - 57 - 10 с площ - 49.8 дка 



 

 34 

БЗС № 30380 - 68 - 2 с площ - 15 дка 

Имот № 000156     с площ - 88 дка 

Общо :        462.9 дка 
 

село Помен 
 

БЗС № 57488 - 154 - 2 с площ - 112 дка 

БЗС № 57488 - 10 - 3 с площ - 43.7 дка 

БЗС № 57488 - 89 - 3 с площ - 52.7 дка 

БЗС № 57488 - 82 - 2 с площ - 40.2 дка 

БЗС № 57488 - 80 - 3 с площ - 38.4 дка 

БЗС № 57488 - 153 - 3 с площ - 46.7 дка 

БЗС № 57488 - 137 - 3 с площ - 159.1 дка 

БЗС № 57488 - 45 - 4 с площ - 138.2 дка 

БЗС № 57488 - 77 - 3 с площ - 35.6 дка 

БЗС № 57488 - 37 - 3 с площ - 61.4 дка 

БЗС № 57488 - 38 - 2 с площ - 4 дка 

Общо :        732 дка 
 

2. Не предоставя за общо и индивидуално ползване през 2010 г. на 

земеделски стопани или техни сдружения, отглеждащи пасищни животни, 

пасища и мери от Държавен поземлен фонд.  

3. Право да кандидатстват за общинските мери и пасища да имат 

животновъди и/или техни сдружения, които нямат задължения към общината 

до 2009г. (включително и членовете на сдруженията). 

4. За всяко населено място може да има едно или няколко сдружения, 

като в едно сдружение могат да участват животновъди от съседни населени 

места в чертите на Община Две могили. 

5. Възлага на кметовете и кметските наместници в Община Две могили 

да проведат срещи по населените места с кандидатите за наемане на 

общински мери и пасища. 

 6. Точния размер на използваемата площ по видове животни, 

отглеждани от земеделски стопани или техни сдружения, за всяко селище се 

определя с протоколите от срещите, проведени във всяко населено място със 

заинтересованите лица желаещи да наемат пасища, както и от предоставената 

информация от общинска служба „Земеделие" за наличните пасища по 

Системата за идентификация на земеделските парцели  за всяко населено 

място.  

7. При наличие на повече от едно сдружение в населеното място, 

разпределянето на пасищата се извършва чрез постигане на споразумение 

между сдруженията изразено в писмена форма. При остъствие на такова от 

кмета на населеното място, пропорционално на броя на животните. 

8. Възлага на Кмета на Общината да изисква от кметовете на кметства 

следната информация:  

8.1. Протоколи от проведените срещи по селища, с конкретно посочени 

мери и пасища по СИЗП в хектари.  
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8.2. Списък с данни за земеделските стопани или техни сдружения , с 

броя на отглежданите животни, съгласно представени удостоверения, 

съгласувани с ветеринарния лекар.  

9. За  пасищата, определени за общо или индивидуално ползване в 

съответното землище се сключва  договор за наем, след подаване на 

заявление до Кмета на Общината, в което кандидатът е записал полагащите 

му се пасища от протокола на кметството и периода за който да бъдат наети.  

10. Определя такса за ползване на общинските мери и пасища, както 

следва: 

10.1. При писмено изявено желание от страна на животновъдите 

самостоятелно да поддържат предоставените им общински пасища в добро 

екологично и агротехническо състояние, таксата е в размер на 3 лв/дка. 

Сумата се заплаща преди подписване на договор, тъй като при 

недобросъвестно изпълнение на задълженията си по поддържане на 

пасищата, общината ще се лиши от възможността си получи приход от 

дейността за стопанската година, ако тя извършваше тази дейност.  

10.2. При писмено изявено нежелание от страна на животновъдите 

самостоятелно да поддържат предоставените им общински пасища в добро 

екологично и агротехническо състояние таксата е в размер 50 % от 

получените директни плащания на хектар. Сумата е платими в четиринадесет 

дневен срок след получаване на директните плащания. 

11. Определя следните правила за ползване на предоставените 

общински мери и пасища на животновъди или техни сдружения : 

11.1. Задължения на Общината :  

11.1.1. Да предостави мери и пасища от общинския поземлен фонд  под  

наем  или  аренда само на земеделски стопани, отглеждащи пасищни 

животни, на техни сдружения или на лица, които са поели задължение да ги 

поддържат в добро земеделско и екологично състояние за срок от не повече 

от 5 години. 

11.1.2. Да оказва помощ при идентификацията им. 

11.1.3. Да информира ползвателите на пасища и мери при настъпване 

на промени в нормативните документи, касаещи условията за поддържане на 

земята в добро земеделско и екологично състояние. 

11.1.4. По решение на местното население в кметствата по населени 

места може да се изготвят експлоатационни планове за паша на отделните 

стада и групи животни, за което да се информират пастирите, както на 

индивидуалните, така и на колективните стада. 

11.1.5. С Решение на Общинския съвет може да се разреши 

построяване на временни постройки за лагеруване на животните през летния 

сезон. Ограждане на тези площи се разрешава при условия и ред, посочени в 

решението. 

11.1.6. Общината се задължава да поддържа и стопанисва тези мери и 

пасищата на територията на общината, за които има сключени договори с 

животновъди или техни сдружения, но няма поет ангажимент от тяхна страна 

за почистване и поддържане. 

11.2. Задължения на ползвателите: 
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11.2.1. Да спазват  Условията  за поддържане на земята в добро 

земеделско и екологично състояние и националните стандарти, определени 

със Заповед на министъра на земеделието и храните. Националните 

стандарти са задължителни за изпълнение от всички земеделски стопани, 

собственици и/или ползватели на пасища и мери, които кандидатстват за 

подпомагане по различните схеми на Общата селскостопанска политика и 

мерки от Програмата за развитие на селските райони. 

11.2.2. Да заплатят в срок определената такса за ползване на 

общинските мери и пасища. 

11.2.3. Да не използва мерите и пасищата за неземедлски нужди. 

Ползвателите да не разорават предоставените им пасища, както и да не палят 

растителни остатъци в тях. 

11.2.4. Провеждането на сеч на отделни стоящи и група дървета в 

общинските мери пасища да се извърши съгласно ЗОЗЗ и други нормативни 

актове. 

11.2.5. Да не допускат замърсяването им с битови, производствени и 

други отпадъци. 

11.2.6. Да не се заграждат и да не се изграждат в тях временни 

постройки, без съгласието на Общината. 

11.2.7. Ползвателите заявили самостоятелно да поддържат 

предоставените им мери и пасища се задължават да ги поддържат в добро 

екологично и земеделско състояние, като ги почистват от храсти, дървета, 

битови отпадъци и нежелана растителна маса.Да провеждат противоерозийни 

мероприятия, направа на прокари  и временни ограждения, за своя сметка. 

11.2.8. Да осигуряват минимално ниво на поддръжка на естествените 

местообитания, съгласно т.4 от Заповед № РД 09 990 от 23.12.2009г на 

Министъра на Земеделието и храните, относно определяне на национални 

стандарти. 

11.2.9. Задължително е запазването и поддържането на 

съществуващите трайни тераси. 

11.2.10. Забранява се използването на крайречни площи на разстояние  

5 м. от реките. 

11.2.11. Забранява се изгарянето на сухи треви и отпадъци в площите с 

мери и пасища. 

 12. Възлага на Кмета на Община Две могили да сключи договори за 

общо и индивидуално ползване на общинските пасища и мери след  

представяне на протокол от срещата на съответното кметство, в който 

размера на наеманите пасища е определен и след постигане на съответното 

споразумение между всички желаещи да наемат  пасища;  

 13. Настоящото Решение на Общински съвет Две могили е правно 

основание за ползване на общинските мери и пасища за целите на чл.41 от 

Закона за подпомагане на земеделските производители. 

 14. Възлага на кмета на общината да организира изпълнението на 

настоящото решение. 

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

Две могили да се представи екземпляр от сключените договори. 
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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. № 138/14.04.2010 г., 

относно: Продажба на терен частна – общинска собственост, съгласно АОС 

№ 2416/30.03.2010 г. 

По нея докладва: 

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

Предлага се да бъде продаден имот, който се намира в землището на 

Община Две могили. За него има представен Акт за частна общинска 

собственост, вписан в службата по вписвания град Бяла, скица, данъчна и 

експертна оценка. Считам, обаче, че решението следва да добие друг вид. 

Имам предвид, че описанието на имота трябва да бъде направено по 

кадастралната карта и да изглежда така:  

1. Дава съгласието си да 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 г. 

Поземлен имот с идентификатор 20184.1.1599 (двадесет хиляди сто 

осемдесет и четири, точка, едно, точка, хиляда петстотин деветдесет и девет), 

по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 

РД-18-5/19.01.2010 година на Изпълнителния директор на Агенцията по 

геодезия, картография и кадастър, урбанизирана територия и с начин на 

трайно ползване – ниско застрояване с площ от 6.443 (шест декара 

четиристотин четиридесет и три квадратни метра), находяща се в землището 

на град Две могили, община Две могили, област Русе, съставляваща парцел 

1599 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, хиляда 

петстотин деветдесет и девет) от масив 1 (едно). 

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

тайно наддаване следният недвижим имот – частна общинска собственост по 

Акт № 2416 от 30.03.2010 г. на Кмета на Община Две могили и Схема на 

поземлен имот № 2812 от 20.04.2010 г. на службата по „Геодезия, 

картография и кадастър” град Русе, а именно: Поземлен имот с 

идентификатор 20184.1.1599 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, 

едно, точка, хиляда петстотин деветдесет и девет), по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/19.01.2010 година 

на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и 

кадастър, урбанизирана територия и с начин на трайно ползване – ниско 

застрояване с площ от 6.443 (шест декара четиристотин четиридесет и три 

квадратни метра), находяща се в землището на град Две могили, община Две 

могили, област Русе, съставляваща парцел 1599 (двадесет хиляди сто 

осемдесет и четири, точка, едно, точка, хиляда петстотин деветдесет и девет) 

от масив 1 (едно), при граници, съгласно Схема на поземлен имот: поземлен 

имот с идентификатор 20184.77.350 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, 
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точка, седемдесет и седем, точка, триста и петдесет), поземлен имот с 

идентификатор 20184.1.2609 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, 

едно, точка, две хиляди шестстотин и девет), поземлен имот с идентификатор 

20184.140.2 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, сто и 

четиридесет, точка, две), поземлен имот с идентификатор 20184.1.2839 

(двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, две хиляди 

осемстотин тридесет и девет) и поземлен имот с идентификатор 20184.77.353 

(двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, седемдесет и седем, точка, 

триста петдесет и три). 

При данъчна оценка на този имот в размер на 20 695.60 (двадесет 

хиляди шестстотин деветдесет и пет лева и шестдесет стотинки), одобрява 

пазарната му оценка в размер на 24 806.00 (двадесет и четири хиляди 

осемстотин и шест лева и нула стотинки), която да бъде начална цена при 

провеждането на търга с тайно наддаване. 

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 търга с тайно наддаване на описания в точка 2 

имот. 

В този имот има две сгради, чийто статут не е известен. 

Администрацията не дава никаква информация за тях. Да не стане така, че на 

следващото заседание да преразглеждаме това си решение, тъй като има 

някъде друг акт било то за държавна или общинска собственост, който ще 

обезсили труда ни с приемането на това решение.  

В разискванията по седемнадесета точка взеха участие: 

1. Огнян Георгиев – Общински съветник: 

Считам че, предложението направено от г-н Кунев е правилно, 

независимо, че в Акта за общинска собственост имота е описан по друг 

начин.  

След приключване разискванията по седемнадесета точка от 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация, 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. № 138 от 14.04.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 659 
 

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

Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 
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2010 година, приета с Решение № 591 по Протокол № 45 от 29.01.2010 г. 

Поземлен имот с идентификатор 20184.1.1599 (двадесет хиляди сто 

осемдесет и четири, точка, едно, точка, хиляда петстотин деветдесет и девет), 

по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 

РД-18-5/19.01.2010 година на Изпълнителния директор на Агенцията по 

геодезия, картография и кадастър, урбанизирана територия и с начин на 

трайно ползване – ниско застрояване с площ от 6.443 (шест декара 

четиристотин четиридесет и три квадратни метра), находяща се в землището 

на град Две могили, община Две могили, област Русе, съставляваща парцел 

1599 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, хиляда 

петстотин деветдесет и девет) от масив 1 (едно). 

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

тайно наддаване следният недвижим имот – частна общинска собственост по 

Акт № 2416 от 30.03.2010 г. на Кмета на Община Две могили и Схема на 

поземлен имот № 2812 от 20.04.2010 г. на службата по „Геодезия, 

картография и кадастър” град Русе, а именно: Поземлен имот с 

идентификатор 20184.1.1599 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, 

едно, точка, хиляда петстотин деветдесет и девет), по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/19.01.2010 година 

на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и 

кадастър, урбанизирана територия и с начин на трайно ползване – ниско 

застрояване с площ от 6.443 (шест декара четиристотин четиридесет и три 

квадратни метра), находяща се в землището на град Две могили, община Две 

могили, област Русе, съставляваща парцел 1599 (двадесет хиляди сто 

осемдесет и четири, точка, едно, точка, хиляда петстотин деветдесет и девет) 

от масив 1 (едно), при граници, съгласно Схема на поземлен имот: поземлен 

имот с идентификатор 20184.77.350 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, 

точка, седемдесет и седем, точка, триста и петдесет), поземлен имот с 

идентификатор 20184.1.2609 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, 

едно, точка, две хиляди шестстотин и девет), поземлен имот с идентификатор 

20184.140.2 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, сто и 

четиридесет, точка, две), поземлен имот с идентификатор 20184.1.2839 

(двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, две хиляди 

осемстотин тридесет и девет) и поземлен имот с идентификатор 20184.77.353 

(двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, седемдесет и седем, точка, 

триста петдесет и три). 

При данъчна оценка на този имот в размер на 20 695.60 (двадесет 

хиляди шестстотин деветдесет и пет лева и шестдесет стотинки), одобрява 

пазарната му оценка в размер на 24 806.00 (двадесет и четири хиляди 

осемстотин и шест лева и нула стотинки), която да бъде начална цена при 

провеждането на търга с тайно наддаване. 

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. 



 

 40 

3.2. Провеждането на търга с тайно наддаване на описания в точка 2 

имот. 
  

Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

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

от разгледаните днес докладни има направено искане за разглеждане и 

приемане на второ четене предложената ни Наредба за изменение и 

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

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

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, 

област Русе. 

Тъй като по нея, не бяха направени съществени предложения за 

нейното изменение, като изключим предложението за изменение на чл. 29, 

ал. 1, т. 10, което приехме, предлагам на основание чл. 99, ал. 2 от нашия 

Правилик, тя да бъде разгледана на второ четене днес и приета. 

 Разисквания по направеното предложение, нямаше. 

Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 3 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 4, 

ал. 1 във връзка с чл. 99, ал. 2 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 660 
 

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

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване 

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

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

собственост в Община Две могили, област Русе. 

 2. Определя същата да бъде разгледана като т. 18 от дневния ред, а т. 18 

– да стане т. 19. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

Осемнадесета точка: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 131/14.04.2010 г., 

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

за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни 

права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и 
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вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе – второ 

четене. 

По нея докладва:  

1. Пламен Лашев – Секретар 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 01.05.2010 г. 

Разисквания по осемнадесета точка нямаше. 

По осемнадесета точка, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 

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

администрация, чл. 4, ал. 1, чл. 99 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация, във връзка с чл. 10, ал. 2 от Закона за 

нормативните актове и Докладна записка с вх. № 131 от 14.04.2010 г.,  

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 661 
 

1. Приема на второ четене, считано от 01.05.2010 г. Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване на право на 

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

под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в 

Община Две могили, област Русе. 

Приложение: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за 

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

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

общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 
  

Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Деветнадесета точка от дневния ред:  

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

Такива не бяха направени. 
 

Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет – Две могили: 

 Поради изчерпване дневния ред на четиридесет и осмото, редовно 

заседание на Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

МИ/МИ 

Председател на Общинския съвет – Две могили:  

     

_____________________ (Байчо Петров Георгиев) 


