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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 
 

№ 49 
 

Днес, 26 май 2010 година, в 13.00 часа, в сградата на Община Две 

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

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

съвет.  

 Той съобщи, че на него присъстват всички 17 (седемнадесет) общински 

съветника. 

 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, Йордан Борисов – Обществен посредник на Община 

Две могили, Кметове на Кметства от Община Две могили,  граждани. 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, Кмета на Общината оттегли докладната си, която е записана 

под точка 16. По тази причина предлагам, докладните, които са записани в 

дневния ред след тази точка да минат с един ред напред.  

На следващо място, след насрочване на настоящото заседание на 

Общинския съвет, в деловодството му постъпи докладна записка, която с 

оглед характера си, се налага да бъде разгледана извънредно днес, а именно: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. 184/25.05.2010 г., относно: 

Изменение и допълнение на Решение № 658, взето на заседание на Общински 

съвет Две могили с Протокол № 48/23.04.2010 г. Комисията по „Земеделие, 

гори и опазване на околната среда” успя ли да се запознае вчера с докладната 

и има ли становище по нея? 

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

опазване на околната среда”: Да, господин Председател. Комисията се 

събра вчера и разгледа докладната. Имаме становище по нея. Докладната 

записка може да бъда включена в дневния ред на днешното заседание.  

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: Предлагам  

Докладната записка от Драгомир Дамянов с вх. 184/25.05.2010 г., относно: 

Изменение и допълнение на Решение № 658, взето на заседание на Общински 

съвет Две могили с Протокол № 48/23.04.2010 г. да бъде вкючена като точка 

21 от дневния ни ред. 
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Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на 

дневния ред? 

Няма. 

Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, да стане 

дневен ред на настоящото редовно заседание на Общинския съвет, моля да 

гласува с вдигане на ръка? 

 При последвалото гласуване, Общинския съвет прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 160/13.05.2010 г., 

относно: Отпускане на Севдалина Илиянова Асенова, живееща в село 

Бъзовец,  на улица „Георги Димитров” № 146 на еднократна финансова 

помощ за раждане на първо дете – Северин Георгиев Сергеев. 

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

   Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

2. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 161/13.05.2010 г., 

относно: Отпускане на Фетие Юсеинова Шабанова, живееща в село Баниска,  

на улица „Индже войвода” № 12 на еднократна финансова помощ за раждане 

на първо дете – Февзие Юсеинова Османова. 

Докладва: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

   Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

3. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 162/13.03.2010 г., 

относно: Отпускане на Мариета Иванова Петрова, живееща в град Две 

могили,  на улица „Огоста” № 13 на еднократна финансова помощ за раждане 

на второ дете – Велислав Венциславов Кирилов. 

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. № 163/13.05.2010 г., 

относно: Отпускане на Аксел Юсеинова Муртезова, живееща в село Помен,  

на улица „Демокрация” № 19 на еднократна финансова помощ за раждане на 

първо дете – Селия Мюрвянова Муртезова. 

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

   Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

5. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 164/13.05.2010 г., 

относно: Отпускане на Емилия Орлинова Руменова, живееща в град Две 

могили, на улица „Неофит Бозвели” № 3 на еднократна финансова помощ за 

раждане на първо дете – Синем Канерова Шукриева. 
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Докладва: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

   Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

6. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 165/13.05.2010 г., 

относно: Отпускане на Доцка Маринова Томова, живееща в град Две 

могили, на улица „Хаджи Димитър” № 22 на еднократна финансова помощ за 

раждане на второ дете – Маринела Цветанова Томова. 

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

социална политика”.  

   Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

7. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 166/13.05.2010 г., 

относно: Отпускане на Петя Борисова Диманова, живееща в град Две 

могили, на улица „Стара планина” № 3 на еднократна финансова помощ за 

раждане на второ дете – Лилия Дилянова Диманова. 

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

   Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

8. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 167/13.05.2010 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ахмед Еминов 

Байрактаров, живеещ в град Две могили, на улица „Изгрев” № 12. 

Докладва: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

   Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

9. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 168/13.05.2010 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Фатме Арифова 

Мехмедова, живееща в село Бъзовец, на улица „Филип Тотю” № 22. 

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

социална политика”.  

   Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

10. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 169/13.05.2010 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Бахар Ибишева 

Бейтулова, живееща в село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 175. 

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

   Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

11. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 171/15.05.2010 г., 

относно: Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация за периода от 

12.11.2009 г. – 12.05. 2010 г. 



 

 4 

Докладва: Пламен Лашев – Секретар 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. № 172/15.05.2010 

г., относно: Информация за дейността на Кметство село Помен, община Две 

могили, област Русе за  2009 година. 

Докладва: Ахмед Феим – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

13. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 173/15.05.2010 

г., относно: Информация за дейността на Читалище „Зора” в село Помен за 

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

Докладва: Мехмед Чолаков – Секретар на Комисията по 

„Образование, култура и културно-историческо наследство”. 

14. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 174/15.05.2010 

г., относно: Предоставяне под наем на недвижим имот – частна общинска 

собственост. 

Докладва: Огнян Георгиев – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

15. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 175/15.05.2010 

г., относно: Промяна името на Детска ясла „Николчо Чампоев” град Две 

могили. 

Докладва: Никола Николов – Секретар на Комисията по 

“Проблемите на гражданското общество, предотвратяването и разкриването 

на конфликти на интереси и вероизповеданията”. 

16. Докладна записка от Боян Сименов с вх. № 177/17.05.2010 г., 

относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2010 г. в 

Община Две могили. 

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

17. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 178/17.05.2010 

г., относно: Участието на Община Две могили в проект  “Организиране на 

исторически възстановки от ученици на трансграничните община Калъраш 

(Румъния) и Община Две могили (България) и презентиране на спектаклите 

сред обществеността” по Програма ТГС “България – Румъния” по 

Приоритетна ос 3: Икономическо и социално развитие. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

18. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 179/17.05.2010 

г., относно: Одобряване на проект за Споразумение за партньорство и 

сътрудничество между Община Калъраш, окръг Калъраш, Молдова и 

Община Две могили, област Русе, България.  
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Докладва: Йордан Великов – Председател на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

19. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 180/17.05.2010 

г., относно: Приемане на Общински план за развитие на социалните услуги 

за деца и възрастни за 2010 г. в Община Две могили. 

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

социална политика”.  

 20. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 181/17.05.2010 

г., относно: Участие на Община Две могили в съвместен проект по програма 

URBACT ІІ с водеща организация – град Авриг, Република Румъния. 

Докладва: Ахмед Феим – Член на на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

21. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 184/25.05.2010 

г., относно: Изменение и допълнение на Решение № 658 взето на зеседание 

на Общински съвет Две могили с Протокол № 48/23.04.2010 г. 

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

гори и опазване на околната среда”. 

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

Гласували 17 (седемнадесет) съветника.  

 „ За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
   

Първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 160/13.05.2010 г., 

относно: Отпускане на Севдалина Илиянова Асенова, живееща в село 

Бъзовец,  на улица „Георги Димитров” № 146 на еднократна финансова 

помощ за раждане на първо дете – Северин Георгиев Сергеев. 

По нея докладва: 

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

социална политика”.  

Комисията разгледа докладната. Всички изискуеми документи са 

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

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

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

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

Нашата Комисия разглада заявлението и излезе със становище да се 

отпуснат 100 лева за раждане на първо дете, тъй като бащата – Георги 

Сергеев Василев не е жител на нашата Община.  

Разискванията по първа точка нямаше. 

По първа 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 
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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. 1.1, чл. 9, т. 1, 

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

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

при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, 

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

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

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

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

вх. № 160 от 13.05.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 662 
 

1. Отпуска на Севдалина Илиянова Асенова с ЕГН 9001145290, 

живееща в село Бъзовец, община Две могили, област Русе, на улица „Георги 

Димитров” № 146 еднократна финансова помощ в размер на 100.00 (сто) лева 

за раждане на първо дете – Северин Георгиев Сергеев, роден на 04.04.2010 г., 

тъй като бащата – Георги Сергеев Василев с ЕГН 9004255080 е с постоянен и 

настоящ адрес в село Равно, община Кубрат, област Разград. 

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

решение на Общинския съвет”. 
 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 161/13.05.2010 г., 

относно: Отпускане на Фетие Юсеинова Шабанова, живееща в село Баниска,  

на улица „Индже войвода” № 12 на еднократна финансова помощ за раждане 

на първо дете – Февзие Юсеинова Османова. 

По нея докладва: 

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

социална политика”.  

 Комисията разгледа докладната. Всички документи са налице и са 

редовни. Становището ни е молбата да се уважи. 

2. Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”. 

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

200 лева за раждане на първо дете. 

Разисквания по втора точка нямаше. 

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

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

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

от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
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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. 1.1, чл. 9, т. 1, 

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

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

при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, 

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

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

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

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

вх. № 161 от 13.05.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 663 
 

1. Отпуска на Фетие Юсеинова Османова с ЕГН 7809212234, живееща 

в село Баниска, община Две могили, област Русе, на улица „Индже войвода” 

№ 12 еднократна финансова помощ в размер на 200.00 (двеста) лева за 

раждане на първо дете – Февзие Юсеинова Османова, родена на 10.04.2010 г.  

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

решение на Общинския съвет”. 
 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 162/13.05.2010 г., 

относно: Отпускане на Мариета Иванова Петрова, живееща в град Две 

могили,  на улица „Огоста” № 13 на еднократна финансова помощ за раждане 

на второ дете – Велислав Венциславов Кирилов. 

По нея докладва: 

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

политика”.  

Нашата Комисия разгледа заявлението на г-жа Петрова и излезе със 

становище, същото да се удовлетвори. 

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

Комисията по „Бюджет и финанси” с пет гласа „за”, нула „против” и 

нула „въздържали се” реши да се отпуснат 250 лева за раждане на второ дете. 

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 
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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. № 162 от 13.05.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 664 
 

1. Отпуска на Мариета Иванова Петрова с ЕГН 7512025412, живееща в 

град Две могили, община Две могили, област Русе, на улица „Огоста” № 13 

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

раждане на второ дете – Велислав Венциславов Кирилов, роден на 29.03.2010 

г.  

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

решение на Общинския съвет”. 
 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 163/13.05.2010 г., 

относно: Отпускане на Аксел Юсеинова Муртезова, живееща в село Помен,  

на улица „Демокрация” № 19 на еднократна финансова помощ за раждане на 

първо дете – Селия Мюрвянова Муртезова. 

По нея докладва: 

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

социална политика”.  

Нашата комисия разгледа подадените документи на г-жа Муртезова. 

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

молбата да се уважи. 

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

Становището на нашата Комисия е да се отпуснат 200 лева за раждане 

на първо дете. 

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

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

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

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

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

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

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

вх. № 163 от 13.05.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 665 
 

1. Отпуска на Аксел Юсеинова Муртезова с ЕГН 8608105391, живееща 

в село Помен, община Две могили, област Русе, на улица „Демокрация” № 19 

еднократна финансова помощ в размер на 200.00 (двеста) лева за раждане на 

първо дете – Селия Мюрвянова Муртезова, родена на 17.03.2010 г.  

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

решение на Общинския съвет”. 
 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 164/13.05.2010 г., 

относно: Отпускане на Емилия Орлинова Руменова, живееща в град Две 

могили, на улица „Неофит Бозвели” № 3 на еднократна финансова помощ за 

раждане на първо дете – Синем Канерова Шукриева. 

По нея докладва: 

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

социална политика”.  

 Комисията разгледа докладната. Всички документи са налице и са 

редовни. Да се уважи молбата. 

2. Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”. 

Нашето становище е да се отпуснат 200 лева. 

Разисквания по пета точка нямаше. 

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

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

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

за организацията и дейността на Общинския съвет, 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. 1.1, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от 

Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, 

подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-

транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни 

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

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

Решение № 333 по Протокол № 26 /23.01.2009 година, изм. и доп. с 
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Решение № 562 по Протокол № 43/20.11.2009 г., и Докладна записка с вх. 

№ 164 от 13.05.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 666 
 

1. Отпуска на Емилия Орлинова Руменова с ЕГН 8911248233, живееща 

в град Две могили, община Две могили, област Русе, на улица „Неофит 

Бозвели” № 3 еднократна финансова помощ в размер на 200.00 (двеста) лева 

за раждане на първо дете – Синем Канерова Шукриева, родена на 14.04.2010 

г.  

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

решение на Общинския съвет”. 
 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 165/13.05.2010 г., 

относно: Отпускане на Доцка Маринова Томова, живееща в град Две 

могили, на улица „Хаджи Димитър” № 22 на еднократна финансова помощ за 

раждане на второ дете – Маринела Цветанова Томова. 

По нея докладва: 

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

политика”.  

По тази Докладна записка всички необходими докуметни, които се 

изискват по Наредба № 10 са налице. Детето е родено през новата година и е 

второ за семейството. Становището ни е молбата да се уважи. 

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

Нашата Комисия разгледа докладната. Семейството отговарят на 

условията, записани в Наредба № 10. Становището ни е да се отпусне помощ 

в размер на 250 лева за раждане на второ дете. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 

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

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

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

от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

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

вх. № 165 от 13.05.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 667 
 

1. Отпуска на Доцка Маринова Томова с ЕГН 7612015470, живееща в 

град Две могили, община Две могили, област Русе, на улица „Хаджи 

Димитър” № 22 еднократна финансова помощ в размер на 250.00 (двеста и 

петдесет) лева за раждане на второ дете – Маринела Цветанова Томова, 

родена на 15.04.2010 г.  

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

решение на Общинския съвет”. 
 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 166/13.05.2010 г., 

относно: Отпускане на Петя Борисова Диманова, живееща в град Две 

могили, на улица „Стара планина” № 3 на еднократна финансова помощ за 

раждане на второ дете – Лилия Дилянова Диманова. 

По нея докладва: 

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

социална политика”.  

Комисията разгледа заявлението на г-жа Диманова. Независимо, че 

детето е родено през 2008 година, семейството отговаря на изискванията по 

Наредба № 10 и имат право на помощ. Становището ни е да се уважи 

заявлението. 

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

Нашата комисия също разгледа заявлението за отпускане на еднократна  

помощ за раждане на дете. В нея възникна спор, породен от обстоятелството, 

че детето е родено 2008 година, а едва сега семейството подава документи за 

отпускане на помощ. Нека Общинският съвет с гласуване прецени дали 

можем да отпуснем такава помощ, тъй като помощта е за раждане на дете, а 

не за дете, което вече е на година и половина. Предлагам да се направят 

изменения в Наредбата, като документите за новородено да се подават в 

някакъв срок. Извън този срок, да не се изплаща еднократна помощ. 

В разискванията по седма точка взеха участие: 

1. Красимир Кунев – Общински съветник: 

Искам да кажа само, че в случая г-жа Диманова има право на тази 

помощ, тъй като никъде в Наредбата не пише до кога могат да се подават 

документи. Може да са се забавили, защото не са имали възможност да ги 

подадат навреме. Но аз считам, че на този етап семейството има пълното 

право да си получи помощта. 
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2. Байчо Георгив – Председател на Общинския съвет:  

Подкрепям казаното от г-н Кунев. Действително, в Наредбата няма 

текст, в който да се казва в какъв срок може да се подават документи за 

раждане на дете. Ако искате да направите изменения в Наредбата в тази 

насока, подгответе проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ 10 и го внесете с докладна записка в Общинския съвет за разглеждане. 

Към днешна дата, няма пречки да не бъде отпусната помощта. 

3. Светлозар Донев – Общински съветник: 

Съгласен съм с Председателя. В момента Наредбата действа така и 

можем да отпуснем помощта. 

След приключване на разискванията, по седма 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 и Докладна записка с вх. № 166 от 

13.05.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 668 
 

1. Отпуска на Петя Борисова Диманова с ЕГН 79110353180, живееща в 

град Две могили, община Две могили, област Русе, на улица „Стара планина” 

№ 3 еднократна финансова помощ в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева за 

раждане на второ дете – Лилия Дилянова Диманова, родена на 04.10.2008 г.  

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

решение на Общинския съвет”. 
 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 2 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 167/13.05.2010 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ахмед Еминов 

Байрактаров, живеещ в град Две могили, на улица „Изгрев” № 12. 

По нея докладва: 

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

социална политика”.  
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 Комисията разгледа молбата на г-н Байрактаров за отпускане на 

средства за закупуване на акумулаторни батерии за инвалидната му количка. 

Поискахме информация от Дирекция „Социално подпомагане”. Тяхното 

становище е, че на г-н Байрактаров са му отпуснати необходимите средства 

от Фонд „Социално подпомагане” град София. Имайки впредвид това, 

становището на нашата комисия е да бъде отказано отпускането на  

еднократна финансова помощ на Ахмед Еминов Байрактаров.                                                                  

2. Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”. 

Становището на нашата комисия е също да се откаже отпускане на 

помощ на г-н Байрактаров. 

Разисквания по осма точка нямаше. 

По осма 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, чл. 5, т. 2 от Наредба 

№ 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, 

подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-

транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни 

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

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

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

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

№ 167 от 13.05.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 669 
 

1. Отказва на Ахмед Еминов Байрактаров с ЕГН 6010075380, живеещ в 

град Две могили, на улица „Изгрев” № 12 да бъде отпусната еднократна 

финансова помощ в размер на 260 (двеста и шестдесет) лева. 
 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 168/13.05.2010 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Фатме Арифова 

Мехмедова, живееща в село Бъзовец, на улица „Филип Тотю” № 22. 

По нея докладва: 

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

политика”.  

 Комисията разгледа настоящата докладна. Госпожа Мехмедова е 

трайно безработна и в недобро здраве. Становището ни е да удовлетворим 

молбата макар и минимално. 
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2. Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”. 

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

помощ в размер на 100 лева. 

В разискванията по девета точка взеха участие: 

1. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 

Тъй като аз съм също от село Бъзовец, искам да кажа, че жената 

наистина е в много тежко здравословно и финансово състояние. 

Положението на семейството е отчайващо, затова нека подкрепим решението 

да се отпусне помощ. 

След приключване на разискванията, по девета 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, чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на 

еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби 

жители и пострадали при пътно-транспортни произшествия, 

производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета 

на община Две могили, област Русе, приета с наше Решение № 108 по 

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

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

Протокол № 43/20.11.2009 г. и Докладна записка с вх. № 168 от 13.05.2010 

г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 670 
 

1. Отпуска на Фатме Арифова Мехмедова с ЕГН 5210285355, живееща 

в село Бъзовец, на улица „Филип Тотю” № 22 еднократна финансова помощ в 

размер на 100.00 (сто) лева. 

 2. Задължава я да представи в Общинския съвет оправдателни 

документи, от които да е видно, как е изразходвала отпуснатите и средства. В 

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

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

решение на Общинския съвет”. 
 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 169/13.05.2010 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Бахар Ибишева 

Бейтулова, живееща в село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 175. 

По нея докладва: 
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1. Ахмед Феим – Председател на Комисията по “Здравеопазване и 

социална политика”. 

Нашата комисия разгледа молбата на свое заседание. Аз лично 

познавам семейството. Доходите на семейството са около 600 лева на месец. 

Имат две деца, като едното страда от рядкото заболяване „сколиоза”. 

Консумативите и лекарствата за лечението на болестта са скъпи и не се 

покриват от здравната каса. Тъй като става въпрос за дете нашето становище 

е молбата да се удовлетвори. 

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

Нашето становище е да се отпуснат 200 лева, но моля Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика” да пресява нещата малко повече, 

защото когато те дадат положително становище, ние няма как да откажем. Да 

не стане така, че когато има наистина нуждаещи се хора да не можем да им 

помогнем, защото средствата за такъв вид помощи намаляха. 

В разискванията по девета точка взеха участие: 

1. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 

Г-жа Бейтулова е също от село Бъзовец. За нея мога да кажа, че се 

налага да ходят почти всеки ден до град Русе на процедури и корсета, който е 

необходим за лечението на детето трябва да се сменя на всеки 3 месеца. 

Никой не им покрива направените разходи, затова, смятам че можем да 

подкрепим Докладната записка. 

След приключване на разискванията по десета 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, чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на 

еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби 

жители и пострадали при пътно-транспортни произшествия, 

производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета 

на община Две могили, област Русе, приета с наше Решение № 108 по 

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

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

Протокол № 43/20.11.2009 г. и Докладна записка с вх. № 169 от 13.05.2010 

г.,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 671 
 

1. Отпуска на Бахар Ибишева Бейтулова с ЕГН 6405205333, живееща в 

село Бъзовец, на улица „Георги Димитров № 175 еднократна финансова 

помощ в размер на 200.00 (двеста) лева, който да бъдат използвани за 

продължаване лечението на детето Берна Бейтулова Бейтулова с ЕГН 

9898265296. 
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 2. Задължава я да представи в Общинския съвет оправдателни 

документи, от които да е видно, как е изразходвала отпуснатите и средства. В 

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

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

решение на Общинския съвет”. 
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника.  

 „ За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 171/15.05.2010 г., 

относно: Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация за периода от 

12.11.2009 г. – 12.05. 2010 г. 

По нея докладва: 

1. Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

Комисията разгледа отчета представен от Председателя на Общинския 

съвет. Той е регламентиран  в Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и се изготвя за пети пореден път в нашия мандат. Този път 

различното в отчета е, че е направена сравнителна таблица за натовареността 

на нашия Общински съвет с предходните съвети и с тези съвети от областта. 

Чрез нея можем да предположим под какво напрежение работим ние и как 

работят другите Общински съвети. Председателят се е постарал да направи 

много добър и обширен отчет и становището на комисията е да се приеме в 

този му вид. 

Разисквания по единадесета точка нямаше. 

По единадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3, във връзка с ал. 6 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. № 171 от 15.05.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 672 
 

1. Приема Отчета за дейността на Общинския съвет, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация за периода от 

12.11.2009 г. до 12.05.2010 г.  

Приложение: Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация за периода от 

12.11.2009 г. до 12.05.2010 г.  
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Гласували 17 (седемнадесет) съветника.  

 „ За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

Дванадесета точка от дневния ред 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 172/15.05.2010 г., 

относно: Информация за дейността на Кметство село Помен, община Две 

могили, област Русе за  2009 година. 

По нея докладва: 

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

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 

уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

Нашата комисия разгледа информацията за дейността на Кметство село 

Помен. Радвам се, че отново аз имам честта да докладвам по нея. 

Информацията е моного добре направена, сбита, отчетено е какво е 

направено в селото. Мога да кажа, че Кмета на Кметство село Помен си 

върши много съвестно работата. Той е единствения, който се грижи както 

трябва за улиците на селото през зимния период. Становището на комисията 

е да се приеме информацията. 

В разискванията по днанадесета точка взеха участие: 

1. Велико Стефанов – Общински съветник: 

Естеството на работата ми е такава, че почти всеки ден, от години,  

минавам през селото. Знаете какъв е наклона на главния път. Ако не е кмета 

през зимата да бъде там и да контролира почистването и опесъчаването му, 

досега да са станали много катастрофи. За тези му действия, може само да 

сме му благодарни. Това не изненедва никого, тъй като той е много сериозен 

човек и си върши добре работата. 

След приключване на разискванията по дванадесета точка от 

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

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с Решение № 565 по Протокол № 

44/18.12.2009 г. и Докладна записка с вх. № 172 от 15.05.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 673 
 

1. Приема за сведение Информацията за дейността на Кметство село 

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

Приложение: Информация за дейността на Кметство село Помен, 

община Две могили, област Русе през 2009 година. 
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника.  

 „ За”   - 17 гласа 

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

Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 173/15.05.2010 г., 

относно: Информация за дейността на Читалище „Зора” в село Помен за 

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

По нея докладва: 

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

култура и културно-историческо наследство”. 

Информацията на Читалище „Зора” в село Помен е представена добре. 

Читалището е единствената  културно-просветна институция в селото. За 

съжаление библиотечната дейност в читалището е болезнено свита. 

Читателите намаляват. Новозакупените книги за предходната година са 

малко. Поради високите цени на ежедневниците, хората наистина ползват 

услугите на библиотеката, която разполага с такива и ги предоставя за 

ползване. През 2009 г. в библиотеката е монтирана интернет връзка, чрез 

която желаещите от населението могат да получат интересуващата ги 

информация. Становището на комисията по „Образование, култура и 

културно-историческо наследство” е да се приеме представената 

информация.  

Разисквания по тринадесета точка нямаше. 

По тринадесета 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. № 173 от 15.05.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 674 
 

1. Приема за сведение Информацията за дейността на Читалище „Зора” 

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

Приложение: Информация за дейността на Читалище „Зора” в село 

Помен през 2009 година и насоки за работата му през 2010 година. 
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника.  

 „ За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 174/15.05.2010 г., 

относно: Предоставяне под наем на недвижим имот – частна общинска 

собственост. 

По нея докладва: 
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1. Огнян Георгиев – Член на Комисията по “Териториално устройство 

и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 

уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

Със свое Решение № 617 по Протокол № 46/19.02.1010 г. дадохме 

съгласието си Община Две могили да участва в учредяването на Местна 

инициативна група съвместно с Община Иваново. 

С Решение № 638 по Протокол № 47/19.03.1010 г. потвърдихме 

решението си да станем съучредители в Сдружение с нестопанска цел, 

определено да осъществява дейност от обществена полза – „Местна 

инициативна група Лидер на територия Две могили и Иваново”. С него 

приехме учредителните документи, определихме и своите представители и 

одобрихме средствата за регистрация и размера на членски внос. 

В резултат с Решение № 56/29.04.2010 г. Русенски Окръжен съд, 

фирмено отделение образува фирмено дело № 18 по описа за 2010 г. и 

регистрира сдружението. В последствие Сдружението се снабди с ЕИК. 

Подадени са и документите за регистрация на Сдружението в 

Министерството на правосъдието на 18.05.2010 г.  

Това е кратка предистория по отношение на действията за регистрация 

на Сдружението.  

По отношение на предложеното ни решение, трябва да отбележа за 

пореден път, че то е неточно и непълно.  

Основанията, въз основа, на които ни се предлага да приемем 

решението са верни. Но неточностите и непълнотите се дължат на това, че 

според мен, имотът не е описан правилно.  

В първа точка от решението се иска разрешение за отдаване под наем, 

но не се посочва на кого да се отдаде под наем. За това се споменава в точка 

2. 

Искам да отбележа, че от 19.01.2010 г. има одобрена кадастрална карта 

и кадастрални регистри от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. 

От 30.03.2010 г. Службата по геодезия, картография и кадастър град Русе 

издава скици. Считам, че описанието на имота следваше да бъде направено 

по кадастралната карта. Тъй като това не е направено си направих труда да се 

запозная с кадастралната карта на имота и ви предлагам да приемем решение, 

което да има следния вид:  

1. Дава съгласие да бъде отдадено под наем за срок от 5 (пет) години 

(от 01.07.2010 г. до 30.06.2015 г. включително) на Сдружение с обществено 

полезна дейност с наименование: „МИГ Лидер на територия Две могили и 

Иваново”, със седалище и адрес на управление: град Две могили, община Две 

могили, област Русе, на булевард „България” № 94, ЕИК 175874349, по 

фирмено дело № 18 по описа за 2010 година на Окръжен съд Русе, част от 

имот – частна  общинска собственост по Акт № 226 от 15.01.2003 г. на Кмета 

на Община Две могили, вписан в Службата по вписванията град Бяла, област 

Русе с вх. регистрационен № 2321 от 23.05.2006 г., № 106, том 8, партида 870, 

дело № 1571, а именно: Първият етаж на „Центъра за подкрепа на 

земеделието” с площ от 84 (осемдесет и четири) квадратни метра, 

представляващ част от масивна двуетажна сграда със застроена площ от 120 
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(сто и двадесет) квадратни метра, разположена в дворно място с площ  от 

264(двеста шестдесет и четири) квадратни метра, представляващо поземлен 

имот с идентификатор № 20184.1.1060 (двадесет хиляди сто осемдесет и 

четири, точка, едно, точка, хилада и шестдесет) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 5/19.01.2010 г. на 

изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър 

град София, при граници: поземлен имот с идентификатор № 20184.1.1059 

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

и девет), поземлен имот с идентификатор № 20184.1.1061 (двадесет хиляди 

сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, хиляда шестдесет и едно), 

поземлен имот с идентификатор № 20184.1.2785 (двадесет хиляди сто 

осемдесет и четири, точка, едно, точка, две хиляди седемстотин осемдесет и 

пет), поземлен имот с идентификатор № 20184.1.2849 (двадесет хиляди сто 

осемдесет и четири, точка, едно, точка, две хиляди осемстотин четирдесет и 

девет), находящ се в град Две могили, община Две могили, област Русе, на 

булевард „България” № 92, при месечна наемна цена в размер на 

минималната работна заплата за страната. 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили, да предприеме 

необходимите действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 

В разискванията по четиринадесета точка взеха участие: 

1. Йордан Борисов – Обществен посредник на Общината: 

Искам да кажа само, че това е необходимо, защото всички документи 

се подават в Министерството. За сега проектът се развива добре и ще бъде от 

голяма полза за населението на Общината.  

2. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  

Г-н Кмете, приемате ли становището на комисията, решението да бъде 

оформено във вида предложен от нея или държите на предложения от Вас 

проект? 

 3. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината:  

Приемам предложението на комисията. Може да подложите на 

гласуване само нейното предложение.   

След приключване на разискванията по четиринадесета точка от 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация във връзка с чл. 14, ал. 1 във връзка с 

ал. 6 от Закона за общинската собственост, чл. 25, ал. 1 и ал. 1 от Наредба 

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

вещни права, 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. № 174 от 15.05.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 675 
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1. Дава съгласие да бъде отдадено под наем за срок от 5 (пет) години 

(от 01.07.2010 г. до 30.06.2015 г. включително) на Сдружение с обществено 

полезна дейност с наименование: „МИГ Лидер на територия Две могили и 

Иваново”, със седалище и адрес на управление: град Две могили, община Две 

могили, област Русе, на булевард „България” № 94, ЕИК 175874349, по 

фирмено дело № 18 по описа за 2010 година на Окръжен съд Русе, част от 

имот – частна  общинска собственост по Акт № 226 от 15.01.2003 г. на Кмета 

на Община Две могили, вписан в Службата по вписванията град Бяла, област 

Русе с вх. регистрационен № 2321 от 23.05.2006 г., № 106, том 8, партида 870, 

дело № 1571, а именно: Първият етаж на „Центъра за подкрепа на 

земеделието” с площ от 84 (осемдесет и четири) квадратни метра, 

представляващ част от масивна двуетажна сграда със застроена площ от 120 

(сто и двадесет) квадратни метра, разположена в дворно място с площ  от 

265(двеста шестдесет и пет) квадратни метра, представляващо поземлен имот 

с идентификатор № 20184.1.1060 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, 

точка, едно, точка, хилада и шестдесет) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 5/19.01.2010 г. на 

изпълнителния директор на АГКК град София, при граници: поземлен имот с 

идентификатор № 20184.1.1059 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, 

точка, едно, точка, хиляда петдесет и девет), поземлен имот с идентификатор 

№ 20184.1.1061 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, 

хиляда шестдесет и едно), поземлен имот с идентификатор № 20184.1.2785 

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

седемстотин осемдесет и пет), поземлен имот с идентификатор № 

20184.1.2849 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, две 

хиляди осемстотин четирдесет и девет), находящ се в град Две могили, 

община Две могили, област Русе, на булевард „България” № 92, при месечна 

наемна цена в размер на минималната работна заплата за страната. 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили, да предприеме 

необходимите действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника.  

 „ За”   - 17 гласа  

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 175/15.05.2010 г., 

относно: Промяна името на Детска ясла „Николчо Чампоев” град Две 

могили. 

По нея докладва: 

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

гражданското общество, предотвратяването и разкриването на конфликти на 

интереси и вероизповеданията”. 

Двадесет и четирима родители на деца посещаващи Детската ясла в 

град Две могили са направили подписка, с която са предложили на Кмета на 

Общината да бъде променено нейното име. 
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 Сега тя носи името на Николчо Чампоев. Той е роден през 1941 г., а 

преди да навърши 3 години е разстрелян заедно с майка си, дядо си и Ана 

Вентура на 22 февруари 1944 г.  

Това е тъжна съдба за едно дете. А децата се раждат, за да носят радост 

на родителите и близките си.  

Когато Детската ясла е била наименована с името „Николчо Чампоев” – 

такава е била традицията. Но сега времето е друго.  Мисля, че няма да 

накърним паметта на загиналите в антифашиската борба, като преименуваме 

Детската ясла с името „Радост”. Становището на комисията ни е, обаче 

основанието и решението да добият следния вид: 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 18, чл. 27, ал. 3 от 

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

8 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с 

чл. 91 и чл. 92, т. 1 във връзка с т. 4 от Наредба № 8 за символиката, за 

именуване и преименуване на улици, обекти с общинско значение и за 

паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Две 

могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 175 от 15.05.2010 г., реши: 

1. Преименува, считано от 01.10.2010 г. Детска ясла „Николчо 

Чампоев” град Две могили с името Детска ясла „Радост”. 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили, да предприеме 

необходимите действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 

В този вид, предлагам на общинските съветници да подкрепим 

решението за преименуване на детската ясла. 

В разискванията по петнадесета точка взеха участие: 

1. Пламен Лашев – Общински съветник: 

Съгласен съм с г-н Николов да се приеме така предложения от 

комисията проект за решение. Предложеното изменение в основанието и 

решението не е съществено и можем да се обединим всички около него. 

По петнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 18, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 8 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

във връзка с чл. 91 и чл. 92, т. 1 във връзка с т. 4 от Наредба № 8 за 

символиката, за именуване и преименуване на улици, обекти с общинско 

значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на 

територията на община Две могили, област Русе и Докладна записка с 

вх. № 175 от 15.05.2010 г.,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 676 
 

1. Преименува, считано от 01.10.2010 г. Детска ясла „Николчо 

Чампоев” град Две могили с името Детска ясла „Радост”. 
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2. Упълномощава Кмета на Община Две могили, да предприеме 

необходимите действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника.  

 „ За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Шестнадесета точка от дневния ред:  

Докладна записка от Боян Симеонов с вх. № 177/17.05.2010 г., 

относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2010 г. в 

Община Две могили. 

По нея докладва: 

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

социална политика”.  

Дирекция „Социално подпомагане” предлага да приемем Общинска 

програма за закрила на детето за 2010 г. в Община Две могили, която е трета 

за нашия мандат. Отделът за „Закрила на детето” познава най-добре 

проблемите, които са на наша територия и са я разработили в тази насока. 

Комисията предлагаме да я приемем, като се надяваме да се работи по нея.  

 В разискванията по шестнадесета точка взеха участие: 

1. Йордан Борисов – Обществен посредник на Общината: 

 За да се осигури по-добро управление на нещата, които се случват с 

децата, вероятно от следващата година, в тази програма ще залегне въпроса 

за отвличането на децата. 

 2. Светлозар Донев – Общински съветник: 

 Това вече е започнало да се прави. Училищата са длъжни да 

умедомяват Дирекция „Социално подпомагане” и МВР ако има деца в риск. 

Другото което искам да отбележа е, че въпреки че всяка година приемаме 

такава програма, досега не си спомням Дирекция „Социално подпомагане”, 

отдел „Закрила на детето” да е правил някакъм отчет.  

След приключване разискванията по шестнадесета точка от 

дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21 ал. 1 т. 12, чл. 27 ал. 

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

3 ал. 2 т. 10 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на 

закона за закрила на детето  и Докладна записка с вх. № 177 от 17.05.2010 

г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 677 
 

  1. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2010 г. в Община 

Две могили. 
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2. Упълномощава заместник–кмета на Община Две могили и 

председател на Комисията за детето – инж. Боян Симеонов, да предприеме 

необходимите действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 

 Приложение: Общинска Програма за закрила на детето за 2010 г. в 

Община Две могили. 

  

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Седемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 178/17.05.2010 г., 

относно: Участието на Община Две могили в проект  “Организиране на 

исторически възстановки от ученици на трансграничните община Калъраш 

(Румъния) и Община Две могили (България) и презентиране на спектаклите 

сред обществеността” по Програма ТГС “България – Румъния” по 

Приоритетна ос 3: Икономическо и социално развитие. 

По нея докладва:  

1. Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

Решение за участие в този проект сме взели през миналата година. 

Одобрени сме. Сега се иска от нас да потвърдим решението си и да  

определим екипа, който ще работи по него. Становището на комисията ни е 

да подкрепим предложения ни проект за решение. 

Разисквания по седемнадесета точка нямаше. 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 178 от 

17.05.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 678 
 

1. Потвърждава свое Решение № 412 по Протокол № 33 от 17.04.2009 

г., с което дава съгласието си Община Две могили да участва като водещ 

партньор в съвместен проект “Организиране на исторически възстановки 

от ученици на трансграничните общини Калараш и Две могили и 

презентиране на спектаклите сред обществеността” по Програма ТГС 

“България – Румъния” по Приоритетна ос 3: Икономическо и социално 

развитие. 

Необходимите средства за собствено финансиране на проекта в 

размер на 2.18 % от бюджета на проекта за Община Две могили да бъдат 

осигурени от бюджета на общината, като се ангажираме да започнем 
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проекта със собствени средства след подписване на договора до 

получаване на финансирането от програма ТГС. 

2. Определя екип по проекта: 

2.1. За ръководител – Нина Борисова Димитрова. 

2.2. За счетоводител – Милена Костова Христова. 

2.3. За технически сътрудник – Милена Кирилова Мартинович. 

3. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението. 
  

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Осемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 179/17.05.2010 г., 

относно: Одобряване на проект за Споразумение за партньорство и 

сътрудничество между Община Калъраш, окръг Калъраш, Молдова и 

Община Две могили, област Русе, България.  

По нея докладва:  

1. Йордан Великов – Председател на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

Целта на този договор е да се разширяват и задълбочават връзките 

между общините от различни страни. Оттам, при възможност, участие в 

съвместни проекти и усвояване на средства, предоставени от Европейския 

съюз. Намерението е добро. Трябва само в договора да се посочат лицата от 

двете страни, които ще го подпишат. А в решението да се запише като т. 2 

задължението на Кмета на Община Две могили, съвместно с Кмета на 

Община Калъраш, да разработят Програма за съвместни действия между 

двете общини за периода 2010 г. – 2011 г. Досега ние имаме подписани 

такива за сътрудничество с общини от Румъния и Македония. По същия 

образец да се коригира и решението и договорът.  

В разискванията по осемнадесета точка взеха участие: 

1. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 

Миналата година на празника на град Кълъраш, Република Румъния, на 

който присъстваха представители от нашата Община, имахме контакти с 

представители от Община Калъраш, но от Република Молдова. Изявихме 

желание да се побратимим, с цел съвместно участие в различни проекти. 

Мисля, че такова сътрудничество ще бъде полезно за всички. Не възразявам 

да се коригира решението и договорът, както отбеляза г-н Великов. 

По осемнадесета точка, 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 
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му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 179 от 

17.05.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 679 
 

1. Одобрява Проекта на Договор за партньорство и сътрудничество 

между Община Калъраш, район Калъраш, Република Молдова  и Община 

Две могили, област Русе, Република България. 

2. Задължава Кмета на Община Две могили, съвместно с Кмета на 

Община Калъраш, да разработи Програма за съвместни действия между 

двете общини за периода 2010 г. – 2011 г. 

Приложение: Проекта на Договор за партньорство и сътрудничество 

между Община Калъраш, район Калъраш, Република Молдова  и Община 

Две могили, област Русе, Република България. 
  

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Деветнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 180/17.05.2010 г., 

относно: Приемане на Общински план за развитие на социалните услуги за 

деца и възрастни за 2010 г. в Община Две могили. 

По нея докладва:  

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

политика”. 

Въпросният план е разработен на базата на Общинската стратегия за 

развитие на социалните услуги. Много точно е показано какви социални 

услуги се развиват в Общината и съответно тяхното финансиране. Основно 

парите идват от оперативните програми и по-малко от общинския бюджет – 

Домашен социален патронаж. За настоящата ситуация в Държавата и 

Общината, смятам че социалните услуги са на едно добро ниво, което има 

развитие и е добре да приемем предложения план. 

Разисквания по деветнадесета точка нямаше. 

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

1 т. 12, чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3 ал. 2 т. 10 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация във връзка с чл. 36б, ал. 4 от 

Правилника за прилагане на закона за закрила на детето  и Докладна 

записка с вх. № 180 от 17.05.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 680 
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1. Приема Общински план за развитие на социалните услуги за деца и 

възрастни за 2010 г. в Община Две могили. 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 

необходимите действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 

 Приложение: Общински план за развитие на социалните услуги за 

деца и възрастни за 2010 г. в Община Две могили. 
  

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 181/17.05.2010 г., 

относно: Участие на Община Две могили в съвместен проект по програма 

URBACT ІІ с водеща организация – град Авриг, Република Румъния. 

По нея докладва:  

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

и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 

уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

По този проект водеща организация е Община от Република Румъния. 

Нашето желание е за участие в такива проекти, защото те ще ни носят полза 

за в бъдеще. Разходите не от страна на нашата Община не са големи, но не е 

много ясна ползата от този проект. Становището ни е да приемем решението, 

но искам да помоля Кмета на Общината да ни разясни малко повече за този 

проект. 

В разискванията по двадесета точка взеха участие: 

1. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 

Нашата Община е единствената в България, която участва в такъв 

проект. Това се прави във връзка с енергийната ефективност. До сега 

срещите се правиха в Румъния и Австрия, но през 2011 г. нашата Община ще 

бъде домакин на такава среща. Ако има заявен интерес от други български 

Общини те ще могат да дойдат при нас и да се запознаят с това, което ние ще 

направим по въпросите на енергийната ефективност. Финансирането ще е 

само за обмяна на опит, но мисля, че това ще бъде полезен ход за в бъдеще. 

След приключване на разискванията по двадесета точка, 

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, от Правилника за организацията и работат на Общински съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

и Докладна записка с вх. № 181 от 17.05.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 681 
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1. Дава съгласието си Община Две могили да участва като партньор в 

съвместен проект „URBEENERDGY” по Програма „URBACT” с водеща 

организация – град Авриг, Румъния. 

 Необходимите средства за собствено финансиране на проекта в размер на 

6 276 (шест хиляди двеста седемдесет и шест) евро да бъдат осигурени от 

бюджета на Община Две могили. 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 

необходимите действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 
  

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 184/25.05.2010 г., 

относно: Изменение и допълнение на Решение № 658 взето на зеседание на 

Общински съвет Две могили с Протокол № 48/23.04.2010 г. 

По нея докладва:  

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

опазване на околната среда”. 

Въпросът е разгледан на заседание на комисията. Касае се за 

разминаване между данните, които има Община Две могили и Общинската 

служба „Земеделие” в град Две могили. Приемаме така направеното 

предложение за корекции, с цел уеднаквяване на очертаните площи. 

Разисквания по двадесет и първа точка нямаше. 

По двадесет и първа точка, Общинският съвет на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 и 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 връзка с чл. 81 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 с вх. № 184 от 

25.05.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 682 
 

1. Изменя т. 1 от свое Решение № 658, взето на заседание на Общински 

съвет Две могили с Протокол № 48/23.04.2010г., която добива следния вид: 

 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 : 
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Данни за физическите блокове определени в Системата за 

идентификация на земеделските парцели през 2010г. на общинските мери и 

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

по населени места  
 

град Две могили 

№ по ред Номер на БЗС Площ, хектари 

1.  20184-1-1 2,10 

2.  20184-4-1 1,16 

3.  20184-5-1 2,78 

4.  20184-7-1 3,49 

5.  20184-8-1 7,35 

6.  20184-55-1 4,30 

7.  20184-57-1 1,88 

8.  20184-63-1 3,47 

9.  20184-67-1 2,72 

10.  20184-72- 1,11 

11.  20184-73- 33,29 

12.  20184-74- 10,40 

13.  20184-82- 6,75 

14.  20184-128- 44,60 

15.  20184-131- 1,76 

16.  20184-141- 4,70 

17.  20184-150- 7,18 

18.  20184-199- 9,01 

19.  20184-200- 16,40 

20.  20184-206-1 12,27 

21.  20184-143-1 8,37 

22.  20184-132-1 14,08 

23.  20184-149-1 1,02 

24.  20184-148-1 1,77 

25.  20184-150-2 1,20 

26.  20184-160-1 0,50 

27.  20184-62-1 0,6 

Общо :  204,26 
 

село Пепелина  

№ по ред Номер на БЗС Площ, хектари 

1.  55837-66-1 5,28 

2.  55837-100-1 5,98 

3.  55837-101-1 2,09 

4.  55837-59-1 2,28 

5.  55837-185-1 14,13 

6.  55837-183-1 37,64 

7.  55837-51-1 16,32 



 

 30 

8.  55837-35-1 6,56 

9.  55837-72-1 19,06 

10.  55837-7-1 4,21 

11.  55837-65-1 10,09 

Общо :  123,64 
 

село Широково 

№ по ред Номер на БЗС Площ, хектари 

1.  83301-4-1 1,88 

2.  83301-12-1 10,14 

3.  83301-73-1 6,56 

4.  83301-74-1 4,08 

5.  83301-81-1 5,96 

6.  83301-107-1 3,01 

7.  83301-196-1 3,56 

8.  83301-18-1 4,43 

9.  83301-78-1 28,54 

10.  83301-3-4 24,09 

Общо :  92,25 
 

село Острица 

№ по ред Номер на БЗС Площ, хектари 

1.  54362-14-1 17,5 

2.  54362-16-1 10,7 

3.  54362-89-1 93,6 

4.  54362-91-1 17,5 

5.  54362-92-1 06,2 

6.  54362-93-1 161,4 

7.  54362-94-1 116,2 

8.  54362-96-2 30,9 

9.  54362-96-3 20,0 

10.  54362-97-1 123,9 

11.  54362-100-1 17,5 

12.  54362-103-1 162,8 

13.  54362-121-1 30,3 

14.  54362-124-1 280,0 

15.  54362-131-1 32,6 

16.  54362-141-1 48,6 

17.  54362-436-1 317,7 

18.  54362-439-1 16,2 

19.  54362-13-1 12,34 

20.  54362-102-2 9,764 

Общо :  260,34 
 

село Каран Върбовка 

№ по ред Номер на БЗС Площ, хектари 
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21.  36364-13 142,4 

22.  36364-64 437,0 

23.  36364-65 34,35 

24.  36364-67 2,9 

25.  36364-129 114,8 

26.  36364-162 110,4 

27.  36364-165 12,1 

Общо :  116,31 
 

село Кацелово 

№ по ред Номер на БЗС Площ, хектари 

1.  36708-95-1 6,32 

2.  36708-106-1 14,19 

3.  36708-168-1 18,06 

4.  36708-299-1 2,16 

5.  36708-301-1 7,47 

6.  36708-302-3 40,44 

7.  36708-90-1 3,14 

8.  36708-24-1 8,72 

9.  36708-109-1 65,66 

10.  36708-144-1 1,41 

11.  36708-482-1 25,43 

12.  36708-108-1 5,67 

13.  36708-194-1 3,89 

14.  36708-19-1 18,83 

15.  36708-146-7 34,76 

16.  36708-18-1 11,84 

17.  36708-261-1 26,99 

18.  36708-136-1 7,87 

Общо :  302,85 
 

село Чилнов 

№ по ред Номер на БЗС Площ, хектари 

1.  81373-15-5-1 184,8 

2.  81373-16-1-1 25,2 

3.  81373-18-1-2 97,6 

4.  81373-19-1-3 328,6 

5.  81373-20-1-3 286,8 

6.  81373-30-1-2 468,5 

7.  81373-51-1-3 17,00 

8.  81373-221-1-2 49,3 

9.  81373-221-2-4 359,1 

10.  81373-222-2-3 120,0 

11.  81373-51-2-2 220,8 

12.  81373-222-3-1 100,1 
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Общо :  237,08 
 

село Батишница 

№ по ред Номер на БЗС Площ, хектари 

1.  02868-3-1 79,3 

2.  02868-17-1 2,5 

3.  02868-51-1 3,1 

4.  02868-52-1 3,5 

5.  02868-52-2 40,2 

6.  02868-97-1 259,3 

7.  02868-98-1 48,7 

8.  02868-98-2 81,2 

9.  02868-99-1 676,7 

10.  02868-162-1 9,8 

11.  02868-185-1 4,7 

Общо :  120,9 
 

село Бъзовец 

№ по ред Номер на БЗС Площ, хектари 

1.  02868 – 99 - 3 53,6 

2.  07212 – 11 - 1 73,0 

3.  07212 -  47 - 1 18,5 

4.  07212 – 58 - 1 64,3 

5.  07212 – 59 - 1 59,0 

6.  07212 – 59 - 2 44,6 

7.  07212 – 91 - 1 87,6 

8.  07212 – 91 - 2 89,0 

9.  07212 – 118 - 1 115,7 

10.  07212 -  122 - 1 28,9 

11.  07212 -  122 - 2 97,4 

12.  07212 -  129 - 1 27,5 

13.  07212 -  130 - 1 44,1 

14.  07212 – 138 - 1 37,44 

15.  81373 – 15 - 6 22,6 

16.  07212 – 90 - 1 88,5 

17.  07212 – 92 - 1 32,1 

18.  07212 – 123 - 2 36,8 

19.  07212 – 57 - 2 49,3 

Общо :  140,69 
 

село Баниска 

№ по ред Номер на БЗС Площ, хектари 

1.  02587-27-1 6,19 

2.  02587-150-1 49,56 

3.  02587-151-1 54,27 

4.  02587-99-4-2 3,03 
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5.  02587-99-1-5 11,12 

6.  02587-98-2-1 0,76 

7.  02587-98-1-2 1,12 

8.  02587-97-1-1 1,90 

9.  02587-27-27-2 2,95 

Общо :  130,9 
 

село Могилино 

№ по ред Номер на БЗС Площ, хектари 

1.  30380-19-1 8,21 

2.  30380-57-1 33,73 

3.  30380-57-2 5,59 

4.  30380-60-1 2,00 

5.  30380-110-1 3,55 

6.  30380-143-1 1,35 

7.  30380-213-1 1,10 

Общо :  55,53 

 

село Помен 

№ по ред  Номер на БЗС Площ, хектари 

8.  57488-37-1 61,3 

9.  57488-38-1 17,1 

10.  57488-77-1 30,4 

11.  57488-80-1 3,83 

12.  57488-82-1 40,1 

13.  57488-89-1 57,2 

14.  57488-154-1 71,2 

15.  57488-10-1 65,3 

16.  57488-153-1 53,3 

17.  57488-137-1 136,9 

18.  57488-45-1 130,0 

Общо :  70,1 
 

или общо в размер на 1 854,85 хектара. 

2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението. 
  

Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и втора точка от дневния ред:  

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

1. Петър Петров – Общински съветник: 

Г-н Кмете, искам да обърнете по-голямо внимание на въпроса с 

бездомните кучета. Вчера в района на стопанския двор бях с мотопеда си 
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когато три кучета хукнаха подир мен и едва не ме събориха. Знам, че има 

много организации, които защетават правата на животните, но не може това 

да бъде за сметка на сигурността на хората. 

2. Велико Стефанов – Общински съветник: 

Г-н Кмете аз искам да поставя въпроса за района зад банка ДСК и ОББ, 

който е силно затревясал. Същото е положението и с къщата на починалия 

Иван Стефанов. От там излизат змии, ще стане някоя беля, поради което Ви 

моля да вземете мерки да се окоси. 

3. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 

По въпроса за бездомните кучета мога да ви уведомя, че работим. През 

следващата седмица комисия ще обиколи населените места, за да провери 

какви животни има по къщите и съответно дали са регистрирани, ако не са 

регистрирани – ще взема адекватни мерки. 

По другия въпрос ще направя проверка и ще взема мерки. 
 

Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет – Две могили: 

 Поради изчерпване дневния ред на четиридесет и деветото, редовно 

заседание на Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

МИ/МИ 

Председател на Общинския съвет – Две могили:  

     

_____________________ (Байчо Петров Георгиев) 


