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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 

 
Екз. № 1 

 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 51 
 

Днес, 05 август 2010 година, в 12.00 часа, в сградата на Община Две 

могили, в конферентната зала, започна петдесет и първото заседание на 

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

съвет.  

 Той съобщи, че на него присъстват всички 13 (тринадесет) общински 

съветника. 

 Отсъстват: 1. Никола Иванов Николов– Уведомително писмо с вх. № 

290/04.08.2010 г. 

2. Велко Иванов Иванов – Уведомително писмо с вх. № 

291/04.08.2010 г. 

   3. Сезер Юсеин Сабах– Уведомително писмо с вх. № 

293/04.08.2010 г. 

   4. Светлозар Милчев Донев– Уведомително писмо с вх. № 

294/04.08.2010 г. 

 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, Йордан 

Борисов – Обществен посредник на Община Две могили, Мария Станева – 

Председател на Клуба на пенсионера град Две могили, Нели Василева  – 

Секретар на Читалищното настоятелство при Читалище „Никола Йонков 

Вапцаров 1914” село Баниска, Маргаритка Николова – Председател на 

Читалище „Селско събуждане 1899” село Могилино, Виолета Колева – 

Председател на Читалище „Отец Паисий 1912” село Острица, граждани. 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  

Колеги, докладните, които са записани под точка 22, 23, 24, 25 са 

оттеглени и няма да бъдат разглеждани на днешното заседание. По тази 

причина предлагам, докладните, които са записани в дневния ред след тези 

точки да минат с един ред напред.  

Мехмед Чолаков: Г-н Председател, в отсъствието на Светлозар Донев, 

по точка 11 от дневния ред, по която трябваше да докладва той, като 
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председател на комисията по “Образование, култура и културно-историческо 

наследство”, ще докладва Петър Петров, а в отсъствието на Сезер Сабах , по 

точка 19 ще докладвам аз. 

Микерям Адям: Г-н Председател, в отсъствието на Никола Николов, 

по точка 12 от дневния ред, по която трябваше да докладва той, като секретар 

на комисията по “Проблемите на гражданското общество, предотвратяването 

и разкриването конфликти на интереси и вероизповеданията”, ще докладвам 

аз. 

Петър Петров: Г-н Председател, по точка 17 от дневния ред, по която 

трябва да докладва Йордан Великов, като член на комисията по “Бюджет и 

финанси”, ще докладвам аз. 

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 Драгомир Дамянов с вх. № 211/18.06.2010 г., 

относно: Информация за дейността на Читалище „Никола Йонков Вапцаров 

1914” в село Баниска през 2009 г. и насоки за работа през 2010 г. 

Докладва: Мехмед Чолаков – Секретар на Комисията по 

„Образование, култура и културно-историческо наследство”. 

2. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 213/22.06.2010 г., 

относно: Приемане на Наредба № 19 за организацията и дейността на 

клубовете на хората в пенсионна възраст и лицата с увреждания на 

територията на Община Две могили, област Русе 

Докладва: Ахмед Феим – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

3. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 220/25.06.2010 г., 

относно: Приемане на Наредба № 13 за условията и реда за осъществяване 

на закрила на деца с изявени дарби на територията на Община Две могили, 

област Русе 

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

финанси”. 

Огнян Георгиев – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

4. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 229/30.06.2010 г., 

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

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

село Каран Върбовка, община Две могили. 
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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”.  

5. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 230/30.06.2010 г., 

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

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

село Каран Върбовка, община Две могили. 

Докладва: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

6. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 231/30.06.2010 г., 

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

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

село Каран Върбовка, община Две могили. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

7. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 232/30.06.2010 г., 

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

имоти – частна общинска собственост № 074002, 074003 и № 074004, 

стопанисвани по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на село Каран 

Върбовка, община Две могили. 

Докладва: Ахмед Феим – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

8. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 234/30.06.2010 г., 

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

Докладва: Огнян Георгиев – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

9. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 235/30.06.2010 г., 

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

Докладва: Йордан Великов – Председател 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. № 236/30.06.2010 г., 

относно: Програма за реализиране на общественополезни дейности в 

Община Две могили от лица в трудоспособна възраст, подлежащи на месечно 

социално подпомагане. 

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

социална политика”.  
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11. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 237/01.07.2010 

г., относно: Информация за образователно-учебната работа в СОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий” град Две могили през учебната 2009/2010 година. 

Докладва: Петър Петров – Член на Комисията по „Образование, 

култура и културно-историческо наследство”. 

12. Докладна записка от Йордан Борисов с вх. № 241/05.07.2010 г., 

относно: Приемане на Годишен отчет за дейността на обществения 

посредник при Община Две могили за 2009 година. 

Докладва: Микерям Адям – Председател на Комисията по 

“Проблемите на гражданското общество, предотвратяването и разкриването 

конфликти на интереси и вероизповеданията”. 

13. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 244/07.07.2010 г., 

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

Общинската администрация. 

Докладва: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

14. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 245/07.07.2010 г., 

относно: Приемане на Наредба № 6 за условията и реда на съставяне, 

изпълнение и отчитане на общинския бюджет в Община Две могили, област 

Русе – първо четене. 

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

финанси”. 

Айдън Карамехмедов – 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. № 247/09.07.2010 

г., относно: Изпълнение на Решение № 532 по Протокол № 41/16.10.2009 г. 

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

финанси”. 

16. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 253/12.07.2010 

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

бюджета на Община Две могили за 2010 г. 

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

финанси”. 

17. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 255/13.07.2010 г., 

относно: Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския 

съвет в Община Две могили за периода от 01.01.2010 г. до 30.06.2010 г. 

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

финанси”. 

18. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 257/16.07.2010 

г., относно: Информация за дейността на Кмета на Кметство село Могилино 

през последната година и проблемите, които той среща при изпълнение на 

задълженията си.  
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Докладва: Ахмед Феим – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

19. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 258/16.07.2010 

г., относно: Информация за дейността на Читалище „Селско събуждане 1899 

г.” в село Могилино през 2009 г. 

Докладва: Мехмед Чолаков – Секретар на Комисията по 

„Образование, култура и културно-историческо наследство”. 

20. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 259/16.07.2010 

г., относно: Информация за дейността на Кмета на Кметство село Острица 

през последната година. 

Докладва: Огнян Георгиев – Член 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. № 260/16.07.2010 

г., относно: Информация за дейността на Читалище ”Отец Паисий 1912 г.” в 

село Острица през 2009 г.   

Докладва: Пламен Лашев – Член на Комисията по „Образование, 

култура и културно-историческо наследство”. 

22. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 265/22.07.2010 г., 

относно: Отпускане на Вероника Севдалинова Петрова, живееща в град Две 

могили, на улица „Георги Кирков” № 11 на еднократна финансова помощ за 

раждане на първо дете – Александър Галинов Николаев. 

Докладва: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

   Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

23. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 266/22.07.2010 г., 

относно: Отпускане на Шенай Зейнялова Феимова, живееща в село Баниска, 

на улица „Индже войвода” № 4 на еднократна финансова помощ за раждане 

на второ дете – Фигял Гюрсялова Хасанова. 

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

   Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

24. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 267/22.07.2010 г., 

относно: Отпускане на Фатме Ибрямова Мехмедова, живееща в село 

Кацелово,  на улица „Тулча” № 4 на еднократна финансова помощ за 

раждане на първо дете – Севинч Юсеинова Мъстънова. 

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

социална политика”.  

   Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

25. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 268/22.07.2010 г., 

относно: Отпускане на Мария Иванова Асенова, живееща в град Две могили, 
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на улица „Васил Левски” № 25 на еднократна финансова помощ за раждане 

на близнаците – Максим Асенов Асенов и Аделина Асенова Асенова. 

Докладва: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

   Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

26. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 269/22.07.2010 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Кирил Ботев 

Петков, живеещ в село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 181. 

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

   Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

27. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 273/27.07.2010 

г., относно: Изплатени командировъчни пари на Кмета на Общината и на 

Председателя на Общинския съвет. 

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

финанси”. 

28. Отчет от Драгомир Дамянов с вх. № 274/27.07.2010 г., относно: 

Изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и 

състоянието на общинския дълг за първото полугодие на 2010 година на 

община Две могили 

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

финанси”. 

29. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 275/27.07.2010 г., 

относно: Възстановяване изплащането на полагаемото се възнаграждение на 

общински съветник. 

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

финанси”. 

30. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 276/27.07.2010 

г., относно: Предложение за промяна на граници и площ на общински 

поземлени имоти по Картата на възстановената собственост на село 

Пепелина, Община Две могили. 

Докладва: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

31. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 277/27.07.2010 

г., относно: Опрощаване на несъбираемо задължение. 

Докладва: Йордан Великов – Член на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

32. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 278/27.07.2010 

г., относно: Опрощаване на несъбираемо задължение. 

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

финанси”. 
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33. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 279/27.07.2010 

г., относно: Опрощаване на несъбираемо задължение. 

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

финанси”. 

34. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 280/28.07.2010 

г., относно: Изграждане на Електроенергиен Комплекс „Две могили”. 

Докладва: Йордан Великов – Председател на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”. 

35. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 283/28.07.2010 

г., относно: Поемане на дълг по Закона за общинския дълг. 

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

финанси”. 

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

Гласували 13 (тринадесет) съветника.  

 „ За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
   

Първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 211/18.06.2010 г., 

относно: Информация за дейността на Читалище „Никола Йонков Вапцаров 

1914” в село Баниска през 2009 г. и насоки за работа през 2010 г. 

По нея докладва: 

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

култура и културно-историческо наследство”: 

Комисията разгледа информацията на Читалището в село Баниска. 

Вижда се, че материално техническата база е доста остаряла. Нашата 

препоръка към тях, а и към всички Читалища е да търсят източници за 

подновяване на литературата в библиотеките, включително и чрез спонсори, 

тъй като Общината няма възможност да помага на всички. Но като цяло, 

нашата комисия приема предоставената ни информация за сведение. 

Предлагаме на останалите общински съветници да я приемат също, като 

гласуват предложения ни проект за решение. 

Разискванията по първа точка нямаше. 

По първа точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 

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. № 211 от 18.06.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 701 
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1. Приема за сведение Информация за дейността на Читалище „Никола 

Йонков Вапцаров 1914” в село Баниска през 2009 г. и насоки за работа през 

2010 г. 

Приложение: Информация за дейността на Читалище „Никола Йонков 

Вапцаров 1914” в село Баниска през 2009 г. и насоки за работа през 2010 г. 
 

 Гласували 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 213/22.06.2010 г., 

относно: Приемане на Наредба № 19 за организацията и дейността на 

клубовете на хората в пенсионна възраст и лицата с увреждания на 

територията на Община Две могили, област Русе. 

По нея докладва: 

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

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 

уредба, регионална политика и евроинтеграция”:  

Това е нова Наредба, която се предлага на нашето внимание. Идеята, 

чрез нея е тези клубове образно да излязат на светло. Преди това заседание 

тази Наредба бе разпространена в Общината, в т.ч. и сред клубовете на 

пенсионерите и инвалидите. Запознати сме с техните становища. Като цяло 

Наредбата е добре структурирана. С нея не нарушаваме законови разпоредби, 

така че предлагам да я приемем на първо четене. 

Разисквания по втора точка нямаше. 

По втора точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 

чл. 21, ал. 2 във връзка с 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 № 213 от 22.06.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 702 
 

1. Приема на първо четене Наредба № 19 за организацията и дейността 

на клубовете на хората в пенсионна възраст и лицата с увреждания на 

територията на Община Две могили, област Русе. 

Приложение: Наредба № 19 за организацията и дейността на 

клубовете на хората в пенсионна възраст и лицата с увреждания на 

територията на Община Две могили, област Русе. 
 

 Гласували 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

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

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 220/25.06.2010 г., 

относно: Приемане на Наредба № 13 за условията и реда за осъществяване 

на закрила на деца с изявени дарби на територията на Община Две могили, 

област Русе. 

По нея докладва: 

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

Това също е нова Наредба и считам, че и в условия на криза Общината 

трябва да намери средства, макар и минимални, но да подпомагаме ученици, 

които са защитили доброто име на Две могили. От много време родители на 

такива талантливи деца са задавали въпроса, относно подпомагането им с 

парични средства. Тези деца имат разходи за подготовка. Мисля, че 

Общината може да покрие част от тези разходи. Нямаме толкова много деца 

– таланти и ще могат да се поемат разходите от Общинския бюджет. 

Становището на комисията ни е да подкрепим предложеното ни решение. 

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

и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 

уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 

Комисията също разгледа предложената ни Наредба, съвместно с 

Комисията по „Бюджет и финанси”. Ние считаме, че в тази Наредба трябва 

да се направи една поправка, а именно в чл. 11, ал. 3. Изплащането на 

стипендията да става от Общината, а не от съответното училище, тъй като 

парите се осигуряват от Общината. Ако Директорите желаят нека си 

подпомагат талантливите деца. Нашата комисия също е с положително 

становище. Да се приеме на първо четене. 

В разискванията по трета точка взеха участие: 

1. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

С оглед казаното от Огнян Георгиев предлагам в Наредбата, в чл. 11, 

ал. 3, думите „... се изплаща от съответното училище, в което учи детето.” да 

се заменят с думите „... се изплаща от Общината.” 

2. Пламен Лашев – Общински съветник: 

Точно така. Да гласуваме Наредбата на първо четене с това изменение, 

което предложи Огнян Георгиев и което е съгласувано с комисиите. 

По трета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 

чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 

99  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 Наредбата за условията и реда за 

осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и Докладна записка с 

вх. № 220 от 25.06. 2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 703 
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1. Приема на първо четене Наредба № 13 за условията и реда за 

осъществяване на закрила на деца с изявени дарби на територията на Община 

Две могили, област Русе, като в предложения проект, чл. 11, ал. 3 думите „... 

се изплаща от съответното училище, в което учи детето.” се заменят с думите 

„... се изплаща от Общината.” 

Приложение: Наредба № 13 за условията и реда за осъществяване на 

закрила на деца с изявени дарби на територията на Община Две могили, 

област Русе.  
 

 Гласували 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 229/30.06.2010 г., 

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

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

село Каран Върбовка, община Две могили. 

По нея докладва: 

1. Йордан Великов – Председател на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”:  

Касае се за земеделска земя, към която има заявен интерес за вземането 

и под наем. Представен е акт за частна общинска собственост и скица на 

имота. Съгласно чл. 19, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи ние можем да разрешим сключването на договор за 

отдаване под наем за срок до три години. В този смисъл е и представеното ни 

решение. Същото, обаче има няколко слабости. В него се съдържат 

пожелания. Имам предвид втори и трети абзац от решението, където се 

посочва, че условията по провеждане на търга ще са съобразени с раздел V от 

глава 8 на Наредба № 7, а базисните наемни цени за една година са в 

зависимост от категорията на земята по Наредба № 7. Считам, че втори и 

трети абзац трябва да отпаднат, а решението да се оформи във вид на други 

такива решения, които сме вземали по-рано.  

По тази причина решението ни, според мен трябва да има следния вид: 

1. Дава съгласие да бъде отдадена под наем, за срок от 3 (три) години, 

след провеждане на търг с явно наддаване имот – частна общинска 

собственост по Акт № 2571 от 01.06.2010 г., а именно: Нива с площ от 6.414 

дка (шест декара четиристотин и четиринадесет квадратни метра), шеста 

категория на земята при неполивни условия, находяща се в местността 

“Лещака”, съставляваща имот № 000197 (сто деветдесет и седем), парцел 197 

(сто деветдесет и седем) по картата на възстановената собственост на 

земеделската земя в землището на село Каран Върбовка, ЕКАТТЕ 36364, 

община Две могили, област Русе, при граници и съседи: имот № 000080 – 

пасище мера на Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и имот № 000138 – жилищна 
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територия на село Каран Върбовка, община Две могили, област Русе, при 

начална наемна цена от 10.00 (десет) лева на декар. 

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението. 

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

да се представи екземпляр от сключения договор. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие: 

1. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 

Разговарял съм с част от хората, които са си подали молби за вземането 

под наем на тези земи. Целта им е с тези земи да участват по Европейските 

програми. Мисля, че този срок от 3 години няма да им свърши работа, тъй 

като когато се кандидатства по тези програми ти трябват минимум 5 години. 

Предлагам на Председателя на Общинския съвет като юрист, при сключване 

на договорите да напомни да се вмъкне такъв член в договора, който да 

гласи, че може да се сключи анекс с удължаване на срока. 

2. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

 В Закона за собствеността и ползването на земеделските земи пише, че 

земи, които са по чл. 19 от същия закон немогат да се отдават за по-дълъг  

период от 3 години при наем. Когато отпадне ограничението на чл. 19, ще 

можем да ги отдадем за по-дълъг срок. 

3. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 

След като изтече забраната на чл. 19 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, което ще стане през 2012 г., земеделските 

производители ще могат дори да си закупят тези земи и да станат 

собственици. Не възразявам решението да бъде във вида, в който го 

предложи г-н Йордан Великов. 

След приключване на разискванията по четвърта точка от 

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

с чл. 27, ал. 4 и 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация във връзка с чл. 8, ал. 4, пр. 1 във 

връзка с чл. 14, ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с 

чл.19, ал. 1 във връзка с ал. 8, т. 2, пр. 1 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи във връзка с чл. 23, т. 1, пр. 1, чл. 28, 

ал. 1,  чл. 72, ал. 2 във връзка с чл. 71, ал. 2 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 № 229 от 30.06.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 704 
 

1. Дава съгласие да бъде отдадена под наем, за срок от 3 (три) години, 

след провеждане на търг с явно наддаване имот – частна общинска 
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собственост по Акт № 2571 от 01.06.2010 г., а именно: Нива с площ от 6.414 

дка (шест декара четиристотин и четиринадесет квадратни метра), шеста 

категория на земята при неполивни условия, находяща се в местността 

“Лещака”, съставляваща имот № 000197 (сто деветдесет и седем), парцел 197 

(сто деветдесет и седем) по картата на възстановената собственост на 

земеделската земя в землището на село Каран Върбовка, ЕКАТТЕ 36364, 

община Две могили, област Русе, при граници и съседи: имот № 000080 – 

пасище мера на Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и имот № 000138 – жилищна 

територия на село Каран Върбовка, община Две могили, област Русе, при 

начална наемна цена от 10.00 (десет) лева на декар. 

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението. 

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

да се представи екземпляр от сключения договор. 
 

 Гласували 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 230/30.06.2010 г., 

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

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

село Каран Върбовка, община Две могили. 

По нея докладва: 

1. Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

За тази докладна и предложеното ни решение важат същите неща, 

които преди малко изтъкна г-н Великов. По тази причина аз ще обявя, че 

становището на комисията е решението ни да изглежда по този начин: 

1. Дава съгласие да бъде отдадена под наем, за срок от 3 (три) години, 

след провеждане на търг с явно наддаване имот – частна общинска 

собственост по Акт № 420 от 27.03.2005 г., а именно: Изоставена нива с площ 

от 20.932 дка (двадесет декара деветстотин тридесет и два квадратни метра), 

шеста категория на земята при неполивни условия, находяща се в местността 

“Над село”, съставляваща имот № 075010 (седемдесет и пет хиляди и десет), 

парцел 10 (десет) от масив 75 (седемдесет и пет) по картата на 

възстановената собственост на земеделската земя в землището на село Каран 

Върбовка, ЕКАТТЕ 36364, община Две могили, област Русе, при граници и 

съседи: имот № 000263 – полски път на Община Две могили и имот № 

000264 – пасище мера на Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, при начална наемна цена 

от 10.00 (десет) лева на декар. 

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението. 
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3. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общинския съвет  

да се представи екземпляр от сключения договор. 

В разискванията по пета точка взеха участие: 

1. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 

Не възразявам и това и следващите решения да бъдат оформени във 

вид, в който ги предлагате. 

След приключване разискванията по пета точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21 ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 

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

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

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 8, ал. 4, пр. 1 във връзка с 

чл. 14, ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.19, ал. 

1 във връзка с ал. 8, т. 2, пр. 1 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи във връзка с чл. 23, т. 1, пр. 1, чл. 28, ал. 1,  чл. 72, ал. 

2 във връзка с чл. 71, ал. 2 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 № 

230 от 30.06.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 705 
 

1. Дава съгласие да бъде отдадена под наем, за срок от 3 (три) години, 

след провеждане на търг с явно наддаване имот – частна общинска 

собственост по Акт № 420 от 27.03.2005 г., а именно: Изоставена нива с площ 

от 20.932 дка (двадесет декара деветстотин тридесет и два квадратни метра), 

шеста категория на земята при неполивни условия, находяща се в местността 

“Над село”, съставляваща имот № 075010 (седемдесет и пет хиляди и десет), 

парцел 10 (десет) от масив 75 (седемдесет и пет) по картата на 

възстановената собственост на земеделската земя в землището на село Каран 

Върбовка, ЕКАТТЕ 36364, община Две могили, област Русе, при граници и 

съседи: имот № 000263 – полски път на Община Две могили и имот № 

000264 – пасище мера на Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, при начална наемна цена 

от 10.00 (десет) лева на декар. 

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението. 

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

да се представи екземпляр от сключения договор. 
 

 Гласували 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Шеста точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 231/30.06.2010 г., 

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

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

село Каран Върбовка, община Две могили. 

По нея докладва: 

1. Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”:  

Тази докладна и решение са идентични с разгледаните две, по които 

докладваха колегите Великов и Лашев. Затова зачитам решението, което 

нашата комисия, счита че трябва да приемем: 

1. Дава съгласие да бъде отдадена под наем, за срок от 3 (три) години, 

след провеждане на търг с явно наддаване имот – частна общинска 

собственост по Акт № 2875 от 10.05.2010 г., а именно: Друга посевна площ с 

площ от 14.040 дка (четиринадесет декара и четирдесет квадратни метра), 

шеста категория на земята при неполивни условия, находяща се в местността 

“Над село”, съставляваща имот № 075009 (седемдесет и пет хиляди и девет), 

парцел 9 (девет) от масив 75 (седемдесет и пет) по картата на възстановената 

собственост на земеделската земя в землището на село Каран Върбовка, 

ЕКАТТЕ 36364, община Две могили, област Русе, при граници и съседи: 

имот № 000263 – полски път на Община Две могили, имот № 000264 – 

пасище мера на Земи по чл. 19, имот № 075008 – друга посевна площ на земи 

по чл. 19 от ЗСПЗЗ и имот № 075004 – друга посевна площ на земи по чл. 19 

от ЗСПЗЗ, при начална наемна цена от 10.00 (десет) лева на декар. 

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението. 

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

да се представи екземпляр от сключения договор. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 

По шеста точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 

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

местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 4 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

във връзка с чл. 8, ал. 4, пр. 1 във връзка с чл. 14, ал. 3 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл.19, ал. 1 във връзка с ал. 8, т. 2, 

пр. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи във 

връзка с чл. 23, т. 1, пр. 1, чл. 28, ал. 1,  чл. 72, ал. 2 във връзка с чл. 71, 

ал. 2 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 № 231 от 30.06.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 706 
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1. Дава съгласие да бъде отдадена под наем, за срок от 3 (три) години, 

след провеждане на търг с явно наддаване имот – частна общинска 

собственост по Акт № 2875 от 10.05.2010 г., а именно: Друга посевна площ с 

площ от 14.040 дка (четиринадесет декара и четирдесет квадратни метра), 

шеста категория на земята при неполивни условия, находяща се в местността 

“Над село”, съставляваща имот № 075009 (седемдесет и пет хиляди и девет), 

парцел 9 (девет) от масив 75 (седемдесет и пет) по картата на възстановената 

собственост на земеделската земя в землището на село Каран Върбовка, 

ЕКАТТЕ 36364, община Две могили, област Русе, при граници и съседи: 

имот № 000263 – полски път на Община Две могили, имот № 000264 – 

пасище мера на Земи по чл. 19, имот № 075008 – друга посевна площ на земи 

по чл. 19 от ЗСПЗЗ и имот № 075004 – друга посевна площ на земи по чл. 19 

от ЗСПЗЗ, при начална наемна цена от 10.00 (десет) лева на декар. 

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението. 

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

да се представи екземпляр от сключения договор. 
 

 Гласували 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 232/30.06.2010 г., 

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

имоти – частна общинска собственост № 074002, 074003 и № 074004, 

стопанисвани по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на село Каран 

Върбовка, община Две могили. 

По нея докладва: 

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

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 

уредба, регионална политика и евроинтеграция”:  

Особеното за тази докладна е, че се касае за три имота, които се 

намират един до друг и имат обща площ по-малко от 5 декара. Тези имоти не 

са включени в Програмата ни за управление и разпореждане с имоти 

общинска собственост за 2010 г. По тази причина е правилно, както ни се 

предлага те първо да бъдат включени в програмата, а след това да бъде 

дадено съгласието ни за отдаването под наем. Слабостите в тази втора част 

на решението са като при предходните три решения. Затова нашата комисия, 

счите че решението трябва да изглежда така: 

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

от Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост 

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

недвижими имоти собственост на Община Две могили, а именно: 

 1.1. Имот частна – общинска собственост по Акт № 2865 от 10.05.2010 

г., а именно: Друга посевна площ с площ от 2.187 дка (два декара сто 
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осемдесет и седем квадратни метра), четвърта категория на земята при 

неполивни условия, находяща се в местността “Над село”, съставляваща 

имот № 074002 (седемдесет и четири хиляди и две), парцел 2 (две) по картата 

на възстановената собственост на земеделската земя в землището на село 

Каран Върбовка, ЕКАТТЕ 36364, община Две могили, област Русе. 

1.2. Имот частна – общинска собственост по Акт № 2866 от 10.05.2010 

г., а именно: Друга посевна площ с площ от 1.342 дка (един декар триста 

четиридесет и два квадратни метра), четвърта категория на земята при 

неполивни условия, находяща се в местността “Над село”, съставляваща 

имот № 074003 (седемдесет и четири хиляди и три), парцел 3 (три) по картата 

на възстановената собственост на земеделската земя в землището на село 

Каран Върбовка, ЕКАТТЕ 36364, община Две могили, област Русе. 

1.3. Имот частна – общинска собственост по Акт № 2867 от 10.05.2010 

г., а именно: Друга посевна площ с площ от 1.219 дка (един декар двеста и 

деветнадесет квадратни метра), четвърта категория на земята при неполивни 

условия, находяща се в местността “Над село”, съставляваща имот № 074004 

(седемдесет и четири хиляди и четири), парцел 4 (четири) по картата на 

възстановената собственост на земеделската земя в землището на село Каран 

Върбовка, ЕКАТТЕ 36364, община Две могили, област Русе. 

2. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем, за срок от 3 (три) години, 

след провеждане на търг с явно наддаване имоти – частна общинска 

собственост, а именно: 

2.1. Имот частна – общинска собственост по Акт № 2865 от 10.05.2010 

г., а именно: Друга посевна площ с площ от 2.187 дка (два декара сто 

осемдесет и седем квадратни метра), четвърта категория на земята при 

неполивни условия, находяща се в местността “Над село”, съставляваща 

имот № 074002 (седемдесет и четири хиляди и две), парцел 2 (две) от масив 

74 (седемдесет и четири) по картата на възстановената собственост на 

земеделската земя в землището на село Каран Върбовка, ЕКАТТЕ 36364, 

община Две могили, област Русе, при граници и съседи: имот № 000138 – 

жилищна територия на село Каран Върбовка, имот № 000131 – полски път на 

Община Две могили, имот № 000230 – пасище, мера на земи по чл. 19 от 

ЗСПЗЗ и имот № 074003 – друга посевна площ на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, 

при начална наемна цена от 20.00 (двадесет) лева на декар. 

2.2. Имот частна – общинска собственост по Акт № 2866 от 10.05.2010 

г., а именно: Друга посевна площ с площ от 1.342 дка (един декар триста 

четиридесет и два квадратни метра), четвърта категория на земята при 

неполивни условия, находяща се в местността “Над село”, съставляваща 

имот № 074003 (седемдесет и четири хиляди и три), парцел 3 (три) от масив 

74 (седемдесет и четири) по картата на възстановената собственост на 

земеделската земя в землището на село Каран Върбовка, ЕКАТТЕ 36364, 

община Две могили, област Русе, при граници и съседи: имот № 000138 – 

жилищна територия на село Каран Върбовка, имот № 074002 – друга посевна 

площ на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000230 – пасище, мера на земи по 

чл. 19 от ЗСПЗЗ и имот № 074004 – друга посевна площ на земи по чл. 19 от 

ЗСПЗЗ, при начална наемна цена от 20.00 (двадесет) лева на декар. 



 

 17 

2.3. Имот частна – общинска собственост по Акт № 2867 от 10.05.2010 

г., а именно: Друга посевна площ с площ от 1.219 дка (един декар двеста и 

деветнадесет квадратни метра), четвърта категория на земята при неполивни 

условия, находяща се в местността “Над село”, съставляваща имот № 074004 

(седемдесет и четири хиляди и четири), парцел 4 (четири) от масив 74 

(седемдесет и четири) по картата на възстановената собственост на 

земеделската земя в землището на село Каран Върбовка, ЕКАТТЕ 36364, 

община Две могили, област Русе, при граници и съседи: имот № 000137 – 

пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000138 – жилищна 

територия на село Каран Върбовка, имот № 074003 – друга посевна площ на 

земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000230 – пасище, мера на земи по чл. 19 от 

ЗСПЗЗ и имот № 106002 – залесена територия на МЗГ ДЛ/ДДС, при начална 

наемна цена от 20.00 (двадесет) лева на декар. 

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението. 

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

да се представи екземпляр от сключения договор. 

Разисквания по седма точка нямаше. 

По седма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 

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

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

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

във връзка с чл. 8, ал. 4, пр. 1 във връзка с чл. 14, ал. 3 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл.19, ал. 1 във връзка с ал. 8, т. 2, 

пр. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи във 

връзка с чл. 23, т. 1, пр. 1, чл. 28, ал. 1,  чл. 72, ал. 2 във връзка с чл. 71, 

ал. 2 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 № 232 от 30.06.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 707 
 

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

от Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост 

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

недвижими имоти собственост на Община Две могили, а именно: 

 1.1. Имот частна – общинска собственост по Акт № 2865 от 10.05.2010 

г., а именно: Друга посевна площ с площ от 2.187 дка (два декара сто 

осемдесет и седем квадратни метра), четвърта категория на земята при 

неполивни условия, находяща се в местността “Над село”, съставляваща 

имот № 074002 (седемдесет и четири хиляди и две), парцел 2 (две) по картата 

на възстановената собственост на земеделската земя в землището на село 

Каран Върбовка, ЕКАТТЕ 36364, община Две могили, област Русе. 
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1.2. Имот частна – общинска собственост по Акт № 2866 от 10.05.2010 

г., а именно: Друга посевна площ с площ от 1.342 дка (един декар триста 

четиридесет и два квадратни метра), четвърта категория на земята при 

неполивни условия, находяща се в местността “Над село”, съставляваща 

имот № 074003 (седемдесет и четири хиляди и три), парцел 3 (три) по картата 

на възстановената собственост на земеделската земя в землището на село 

Каран Върбовка, ЕКАТТЕ 36364, община Две могили, област Русе. 

1.3. Имот частна – общинска собственост по Акт № 2867 от 10.05.2010 

г., а именно: Друга посевна площ с площ от 1.219 дка (един декар двеста и 

деветнадесет квадратни метра), четвърта категория на земята при неполивни 

условия, находяща се в местността “Над село”, съставляваща имот № 074004 

(седемдесет и четири хиляди и четири), парцел 4 (четири) по картата на 

възстановената собственост на земеделската земя в землището на село Каран 

Върбовка, ЕКАТТЕ 36364, община Две могили, област Русе. 

2. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем, за срок от 3 (три) години, 

след провеждане на търг с явно наддаване имоти – частна общинска 

собственост, а именно: 

2.1. Имот частна – общинска собственост по Акт № 2865 от 10.05.2010 

г., а именно: Друга посевна площ с площ от 2.187 дка (два декара сто 

осемдесет и седем квадратни метра), четвърта категория на земята при 

неполивни условия, находяща се в местността “Над село”, съставляваща 

имот № 074002 (седемдесет и четири хиляди и две), парцел 2 (две) от масив 

74 (седемдесет и четири) по картата на възстановената собственост на 

земеделската земя в землището на село Каран Върбовка, ЕКАТТЕ 36364, 

община Две могили, област Русе, при граници и съседи: имот № 000138 – 

жилищна територия на село Каран Върбовка, имот № 000131 – полски път на 

Община Две могили, имот № 000230 – пасище, мера на земи по чл. 19 от 

ЗСПЗЗ и имот № 074003 – друга посевна площ на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, 

при начална наемна цена от 20.00 (двадесет) лева на декар. 

2.2. Имот частна – общинска собственост по Акт № 2866 от 10.05.2010 

г., а именно: Друга посевна площ с площ от 1.342 дка (един декар триста 

четиридесет и два квадратни метра), четвърта категория на земята при 

неполивни условия, находяща се в местността “Над село”, съставляваща 

имот № 074003 (седемдесет и четири хиляди и три), парцел 3 (три) от масив 

74 (седемдесет и четири) по картата на възстановената собственост на 

земеделската земя в землището на село Каран Върбовка, ЕКАТТЕ 36364, 

община Две могили, област Русе, при граници и съседи: имот № 000138 – 

жилищна територия на село Каран Върбовка, имот № 074002 – друга посевна 

площ на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000230 – пасище, мера на земи по 

чл. 19 от ЗСПЗЗ и имот № 074004 – друга посевна площ на земи по чл. 19 от 

ЗСПЗЗ, при начална наемна цена от 20.00 (двадесет) лева на декар. 

2.3. Имот частна – общинска собственост по Акт № 2867 от 10.05.2010 

г., а именно: Друга посевна площ с площ от 1.219 дка (един декар двеста и 

деветнадесет квадратни метра), четвърта категория на земята при неполивни 

условия, находяща се в местността “Над село”, съставляваща имот № 074004 

(седемдесет и четири хиляди и четири), парцел 4 (четири) от масив 74 
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(седемдесет и четири) по картата на възстановената собственост на 

земеделската земя в землището на село Каран Върбовка, ЕКАТТЕ 36364, 

община Две могили, област Русе, при граници и съседи: имот № 000137 – 

пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000138 – жилищна 

територия на село Каран Върбовка, имот № 074003 – друга посевна площ на 

земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000230 – пасище, мера на земи по чл. 19 от 

ЗСПЗЗ и имот № 106002 – залесена територия на МЗГ ДЛ/ДДС, при начална 

наемна цена от 20.00 (двадесет) лева на декар. 

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението. 

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

да се представи екземпляр от сключения договор. 
 

 Гласували 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 234/30.06.2010 г., 

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

По нея докладва: 

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

и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 

уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 

Иска се да бъде отдаден под наем имот, който е публична – общинска 

собственост. Въпреки, че други общински съвети са приемали решения за 

отдаване под наем на цели имоти публична – общинска собственост в Закона 

за общинската собственост, в чл. 14, ал. 7 се казва, че части от имоти 

публична – общинска собственост могат да се отдават под наем. Тъй като в 

Наредба № 7 нямаме таблица, в която да посочваме началните цени за 

отдаване под наем на Рибарници, какъвто е и конкретния случай, Кметът на 

Общината е възложил на експерт оценител да направи оценка каква е 

справедливата годишна наемна цена на въпросния имот. Оценката е 72.81 

лева. Ние считаме, че тя е ниска, поради което, като вземаме за ориентир 

определените цени в чл. 71, ал. 2 от Наредба № 7, касаеща трайните 

насаждения, считаме че справедливата наемна цена следва да бъде 200 лева 

или повече дори. Като взехме в предвид разпоредбата на чл. 14, ал. 7 от 

Закона за общинската собственост и разговорите, които проведохме в 

комисията, включително и с представител от общинска собственост, ние 

считаме, че решението трябва да има следният вид: 

1. Дава съгласие да бъде отдадена под наем, за срок от 3 (три) години, 

след провеждане на търг с явно наддаване част от имот – публична общинска 

собственост по Акт № 2878 от 15.06.2010 г., а именно: 4.950 (четири декара 

деветстотин и петдесет квадратни метра) от „Рибарник” с площ от 5.398 дка 

(пет декара и триста деветдесет и осем квадратни метра), четвърта категория 

на земята при неполивни условия, находяща се в местността “Над село”, 
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съставляваща имот № 000246 (двеста четиридесет и шест), парцел 246 

(двеста четеридесет и шест), образуван от имот № 000244 (двеста 

четиридесет и четири) по картата на възстановената собственост на 

земеделската земя в землището на село Каран Върбовка, ЕКАТТЕ 36364, 

община Две могили, област Русе, при граници и съседи: имот № 000243 – 

дере на Община Две могили, имот № 000245 – пасище мера на земи по чл. 19 

от ЗСПЗЗ, имот № 000247 – пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 

№ 070075 – зеленчукова култура на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 070073 

– зеленчукова култура на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и имот № 105002 – 

залесена територия на МЗГ ДЛ/ДДС при начална годишна наемна цена в 

размер на 200.00 (двеста) лева за частта от имота. 

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението. 

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

да се представи екземпляр от сключения договор. 

Разисквания по осма точка нямаше. 

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

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

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

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

във връзка с чл. 8, ал. 4, пр. 1 във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл.19, ал. 1 във връзка с ал. 8, т. 2, 

пр. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи във 

връзка с чл. 19, ал. 1, чл. 72, ал. 2, 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 № 234 от 30.06.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 708 
 

1. Дава съгласие да бъде отдадена под наем, за срок от 3 (три) години, 

след провеждане на търг с явно наддаване част от имот – публична общинска 

собственост по Акт № 2878 от 15.06.2010 г., а именно: 4.950 (четири декара 

деветстотин и петдесет квадратни метра) от „Рибарник” с площ от 5.398 дка 

(пет декара и триста деветдесет и осем квадратни метра), четвърта категория 

на земята при неполивни условия, находяща се в местността “Над село”, 

съставляваща имот № 000246 (двеста четиридесет и шест), парцел 246 

(двеста четеридесет и шест), образуван от имот № 000244 (двеста 

четиридесет и четири) по картата на възстановената собственост на 

земеделската земя в землището на село Каран Върбовка, ЕКАТТЕ 36364, 

община Две могили, област Русе, при граници и съседи: имот № 000243 – 

дере на Община Две могили, имот № 000245 – пасище мера на земи по чл. 19 

от ЗСПЗЗ, имот № 000247 – пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 
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№ 070075 – зеленчукова култура на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 070073 

– зеленчукова култура на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и имот № 105002 – 

залесена територия на МЗГ ДЛ/ДДС при начална годишна наемна цена в 

размер на 200.00 (двеста) лева за частта от имота. 

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението. 

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

да се представи екземпляр от сключения договор. 
 

 Гласували 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 235/30.06.2010 г., 

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

По нея докладва: 

1. Йордан Великов – Председател на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.   

Тази дакладна е като тази, по която докладва Огнян Георгиев. По тази 

причина няма да се повтарям. И тук предложената наемна цена е ниска. 

Комисията, предлага решението да добие следния вид:  

1. Дава съгласие да бъде отдадена под наем, за срок от 3 (три) години, 

след провеждане на търг с явно наддаване част от имот – публична общинска 

собственост по Акт № 2878 от 15.06.2010 г., а именно: 7.925 (седем декара 

деветсотин двадесет и пет квадратни метра) от „Рибарник” с площ от 8.386 

дка (осем декара и триста осемдесет и шест квадратни метра), четвърта 

категория на земята при неполивни условия, находяща се в местността “Над 

село”, съставляваща имот № 000249 (двеста четиридесет и девет), парцел 249 

(двеста четеридесет и девет), образуван от имот № 000244 (двеста 

четиридесет и четири) по картата на възстановената собственост на 

земеделската земя в землището на село Каран Върбовка, ЕКАТТЕ 36364, 

община Две могили, област Русе, при граници и съседи: имот № 000243 – 

дере на Община Две могили, имот № 000247 – пасище, мера на земи по чл. 19 

от ЗСПЗЗ и имот № 105002 – залесена територия на МЗГ ДЛ/ДДС при 

начална годишна наемна цена в размер на 300.00 (триста) лева за частта от  

имота. 

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението. 

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

да се представи екземпляр от сключения договор. 

Разисквания по девета точка нямаше. 

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

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

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 4 от 
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Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

във връзка с чл. 8, ал. 4, пр. 1 във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 19, ал. 1 във връзка с ал. 8, т. 2, 

пр. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи във 

връзка с чл. 19, ал. 1, чл. 72, ал. 2, 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 № 235 от 30.06.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 709 
 

1. Дава съгласие да бъде отдадена под наем, за срок от 3 (три) години, 

след провеждане на търг с явно наддаване част от имот – публична общинска 

собственост по Акт № 2878 от 15.06.2010 г., а именно: 7.925 (седем декара 

деветсотин двадесет и пет квадратни метра) от „Рибарник” с площ от 8.386 

дка (осем декара и триста осемдесет и шест квадратни метра), четвърта 

категория на земята при неполивни условия, находяща се в местността “Над 

село”, съставляваща имот № 000249 (двеста четиридесет и девет), парцел 249 

(двеста четеридесет и девет), образуван от имот № 000244 (двеста 

четиридесет и четири) по картата на възстановената собственост на 

земеделската земя в землището на село Каран Върбовка, ЕКАТТЕ 36364, 

община Две могили, област Русе, при граници и съседи: имот № 000243 – 

дере на Община Две могили, имот № 000247 – пасище, мера на земи по чл. 19 

от ЗСПЗЗ и имот № 105002 – залесена територия на МЗГ ДЛ/ДДС при 

начална годишна наемна цена в размер на 300.00 (триста) лева за частта от  

имота. 

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението. 

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

да се представи екземпляр от сключения договор. 
 

 Гласували 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 236/30.06.2010 г., 

относно: Програма за реализиране на общественополезни дейности в 

Община Две могили от лица в трудоспособна възраст, подлежащи на месечно 

социално подпомагане. 

По нея докладва: 

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

политика”:  
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Комисията разгледа настоящата докладна. Според нас е правилно 

лицата, които получават помощи от Агенция за социално подпомагане да 

полагат обществено-полезен труд, съгласно предложената програма и 

сключения договор, която да отработят 14 дни по 4 часа. Смятам, че в 

Общината има много работа свързана с хигиенизирането и тези хора могат да 

окажат съществена помощ за това. Становището на комисията е да се приеме 

програмата. 

Разискванията по десета точка нямаше. 

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

чл. 21, ал. 1, т. 12 във връзка с 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 

и Докладна записка с вх. № 236 от 30.06.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 710 
 

1. Приема Програма за реализиране на общественополезна дейности в 

Община Две могили, от лица в трудоспособна възраст, подлежащи на 

месечно социално подпомагане, считано от 01.05.2010 г. 

Приложение: Програма за реализиране на общественополезна 

дейности в Община Две могили, от лица в трудоспособна възраст, 

подлежащи на месечно социално подпомагане. 
 

Гласували 13 (тринадесет) съветника.  

 „ За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 237/01.07.2010 г., 

относно: Информация за образователно-учебната работа в СОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий” град Две могили през учебната 2009/2010 година. 

По нея докладва: 

1. Петър Петров – Член на Комисията по „Образование, култура и 

културно-историческо наследство”: 

Тази информация е представена, като всяка друга. Застъпени са 

основните проблеми, които ги има във всяко едно училище. Училището е с 

делегиран бюджет, съответно парите им стигат. Никъде в информацията не 

се говори как се изразходват средствата. Като общинско училище и ние като 

ръководен орган, мисля че имаме право да знаем как се харчат парите в 

училището. Освен за заплати за какво друго? Материално техническата база 

се поддържа изцяло от Общината. Миналата година открихме също така и 

спортната площадка, която е много хубава, децата я посещават. Проблемите 

на училището са, че има възможност тази година да се приемат 62 ученика от 

1-ви до 3-ти клас и въвеждането на целодневното обучение. Маломелните 
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паралелки в 11-ти и 12-ти клас показва, че гимназията не върви добре. 

Въпреки това да се приеме информацията. 

В разискванията по единадесета точка взеха участие: 

1. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 

Аз също прочетох информацията. Направи ми впечатление, че никъде 

не е залегнат въпроса какви средства са заделени за материално-техническата 

база на училището. Училището е общинско, а ние незнаем какво става, какви 

средства за заделени за ремонт на стаите? Ние сме тези, които трябва да 

утвърждаваме строителната програма в учебната отделение. Средствата, 

които са им отпуснати не са само за заплати, а за облагородяване и 

подобряване на инфраструктурата. Смятам, че не е нормално да има три 

паралелки до 8-ми клас, а от 10-ти до 12-ти клас да са по 15 човека в 

паралелка. Това показва, че педагозите не са достатъчно добри, след като не 

могат да си задържат гимназистите в училището. Ние отново ще трябва да 

финансираме, за това, че ще има маломерни паралелки, а нямаме никакъв 

контрол. В училището има достатъчно добри условия за обучение, но не 

можем да си задържаме децата. Тези деца не са само на училището, а на 

цялата Община. 

2. Ахмед Феим – Общински съветник: 

Училището е на делегиран бюджет, а ние не получаваме никакви 

отчети как си изразходват средствата. Неможем безконтролно да чакаме на 

Министерството да вземе решение, училищата да дават отчети на 

общинското ръководство. Нека зам.-кметът се заеме с това да задължи 

Директорите на училищата да внасят отчети на всяко шестмесечие в 

Общинския съвет. 

3. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

Матурите минаха, а в информацията не са отбелязани резултатите. 

Мисля, че това е съществен момент, който показва труда на преподавателите 

за обучението на децата. 

След приключване на разискванията по единадесета 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. № 237 от 01.07.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 711 
 

1. Приема за сведение Информация за образователно-учебната работа в 

СОУ „Св. св. Кирил и Методий” град Две могили през учебната 2009/2010 

година. 

Приложение: Информация за образователно-учебната работа в СОУ 

„Св. св. Кирил и Методий” град Две могили през учебната 2009/2010 година. 
 

Гласували 13 (тринадесет) съветника.  
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 „ За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Йордан Борисов с вх. № 241/05.07.2010 г., 

относно: Приемане на Годишен отчет за дейността на обществения 

посредник при Община Две могили за 2009 година. 

По нея докладва: 

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

гражданското общество, предотвратяването и разкриването конфликти на 

интереси и вероизповеданията”: 

Комисията разгледа отчета за дейността на обществения посредник при 

Община Две могили за 2009 година на свое заседание. Той е представен 

съгласно наше Решение № 565 по Протокол № 44/18.12.09 г. Считам, че 

отчетът е доста изчерпателен, обхваща всички сфери на обществения живот 

на населените места в Общината и проблемите свързани с тях. Предлагам да 

подкрепим така предложения отчет. 

В разискванията по двананадесета точка взеха участие: 

1. Йордан Борисов – Обществен посредник на Общината: 

В Община Две могили поставихме начало на нещо ново в Русенска 

област. Искам само с няколко думи да благодаря на Кмета на Общината, на 

Председателя на Общинския съвет, на Кметовете на Кметства за добрата 

съвместна работа.  

2. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 

Мисля, че с тази длъжност се откриха нови хоризонти за хората, които 

се нуждаят от помощ. Общественият посредник на Община Две могили 

работи много добре, хората по различните институции му съдействат много 

повече и проблемите се решават бързо и лесно. С това ние помогнахме малко 

или много на нашите съграждани. 

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. № 241 от 05.07.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 712 
 

1. Приема Годишният отчет за дейността на обществения посредник 

при Община Две могили за 2009 година. 

Приложение: Годишен отчет за дейността на обществения посредник 

при Община Две могили за 2009 година. 
 

Гласували 13 (тринадесет) съветника.  
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 „ За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 244/07.07.2010 г., 

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

Общинската администрация. 

По нея докладва: 

1. Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”:  

За мандата ни ако не греша това е третата докладна с такова 

съдържание. Вижда се, че решения от 2007 година все още не са изпълнени. 

Или ако са изпълнени няма представени доказателства. Представени са 

доказателства само за 38 решения, които са изпълнени. Считам, че същите 

следва да бъдат снети от отчет, а посочените в докладната решения да 

продължат да се водят и занапред като неизпълнени. Не е нормално да има 

толкова неизпълнени решения от 2009 година. Общината има секретар, който 

трябва да съблюдава тези неща и да контролира изпълнението на решенията 

ни. Дори той, а не отделният служител трябва да представя в Общинския 

съвет административните актове по изпълнените ни решения. По този начин 

и той ще си води статистика за изпълнението на решенията ни, а не както се 

случва – да не знае какво става. Становището на комисията е да бъдат снети 

от отчет предложените решения. 

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 във връзка с чл. 

44, ал. 1, т. 18 от Закона за местното самоуправление и местната 

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

дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация, Решение № 578 по Протокол № 

45/29.01.2010 г. и Докладна записка № 244/07.07.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 713 
 

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

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

включително – № № 7, 9, 18, 36, 37, 38, 60, 61, 64, 68, 69, 70, 78, 79, 100, 103, 

106, 114, 125, 139, 154, 160, 169, 184, 199, 215, 216, 231, 260, 261, 279, 447, 

467, 530, 362, 413, 518, 525  – 38 броя. 

2. Остават да се водят на отчет следните решения:  

2.1. Решения от 2007 г.: № № 5, 10, 34, 41 – 4 броя. 

2.2. Решения от 2008 г.: № № 95, 104, 128, 196, 207, 212, 222, 223, 226, 

230,  242, 243, 244, 263, 278, 280 – 16 броя. 
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2.3. Решения от 2009 г.: № № 316, 318, 320, 322, 326, 327, 330, 335, 339, 

342, 358, 359, 360, 363, 364, 370, 382, 387, 388, 392, 403, 404, 405, 406, 407, 

408, 409, 411, 412, 415, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 433, 439, 440, 448, 

449, 450, 451, 452, 456, 462, 466, 468, 469, 470, 471, 474, 486, 490, 491, 493, 

495, 497, 500, 502, 506, 508, 509, 512, 513, 514, 517, 519, 527, 528, 529, 532, 

533, 534, 535, 536, 537, 539, 549, 554, 555, 556, 559, 560, 568, 569, 570, 571, 

572, 573, 574 – 92 броя.    

3. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за представяне в Общинския съвет доказателства, относно не 

снетите от отчет решения. 
 

Гласували 13 (тринадесет) съветника.  

 „ За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 245/07.07.2010 г., 

относно: Приемане на Наредба № 6 за условията и реда на съставяне, 

изпълнение и отчитане на общинския бюджет в Община Две могили, област 

Русе – първо четене. 

По нея докладва: 

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

Комисията разгледа тази докладна, съвместно с Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”. Ние имаме вече такава Наредба и мисля, че вместо да 

допълваме и изменяме старата няма нищо лошо да приемем нова, която е 

съобразена със всички законови разпоредби. Председателят на Общинския 

съвет се е постарал и е вмъкнал всичко необходимо. Така, че нашето 

предложение е да се приеме.  

2. Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”:  

Наредбата е съобразена със Закона за общинските бюджети и Закона за 

общинския дълг. Не забелязахме текстове от Наредбата, които да 

противоречат на законите, а щом няма противоречие и след като г-н Петров 

твърди, че Наредбата е подробно разработена, нашата Комисия предлага да я 

приемем на първо четене. 

Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 

След приключване на разискванията по четиринадесета точка от 

дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с 

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

администрация, чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 99 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 9а 



 

 28 

от Закона за общинските бюджети и Докладна записка № 245 от 

07.07.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 714 
 

1. Приема на първо четене Наредба № 6 за условията и реда на 

съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет в Община Две 

могили, област Русе. 

Приложение: Наредба № 6 за условията и реда на съставяне, 

изпълнение и отчитане на общинския бюджет в Община Две могили, област 

Русе. 
 

Гласували 13 (тринадесет) съветника.  

 „ За”   - 13 гласа  

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 247/09.07.2010 г., 

относно: Изпълнение на Решение № 532 по Протокол № 41/16.10.2009 г. 

 По нея докладва: 

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

Община Две могили е член в АДО „Дунав” и участва в проект, в който 

съфинансира с 15 % , което се равнява на 1 574.25 евро. Въпросният проект 

цели да се изградят педиатрични кабинети в общините и оборудване на 

същите. За целта е необходимо Община Две могили да преведе общата сума 

на проекта зо педиатричен кабинет в Две могили, който е на стойност 

20 526.44 лева по сметка на АДО „Дунав”. След приключването на проекта 

85 % от тази сума ще ни бъде възстановена. Становището на комисията по 

„Бюджет и финанси” е да приеме предложеното ни решение. 

Разисквания по петнадесета точка нямаше. 

По петнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 10 във връзка с 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 Партньорско споразумение № 7/28.09.2009 г. и Анекс № 

1/17.05.2010 г. и Докладна записка с вх. № 247 от 09.07.2010 г.,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 715 
 

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

общината по сметка BG51CRBA98981230007930, BIC: CRBABGSF, АЛФА 

БАНК – Клон България, АДО „Дунав” в размер на 20 526.44 (двадесет 

хиляди петстотин двадесет и шест лева и четиридесет и четири стотинки) 

лева, като временен безлихвен заем. 
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2. След одобрение на финалните отчети по проекта, средствата да бъдат 

възстановени на Общината. 

3. Упълномощава кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението. 
 

Гласували 13 (тринадесет) съветника.  

 „ За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Шестнадесета точка от дневния ред:  

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 253/12.07.2010 г., 

относно: Актуализация на плана за капиталовите разходи и промени по 

бюджета на Община Две могили за 2010 г. 

 По нея докладва: 

1. Микерям Адям – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

С приключване на второто тримисечие Общинска администрация ни е 

предоставила актуализация на плана за капиталовите разходи и промени по 

бюджета. Вижда се, че капиталовите разходи са се увеличили понеже са 

получени средства по договора с УНИЦЕФ – 27 108 лева и е придобит 

програмен продукт за кадастър и регулация – 2 160 лева. От така 

представения вид общо бюджета възлиза на 5 230 383 лева. Промените по 

бюдета са незначителни, така че нашата комисия излезе със становище да се 

приеме решението. 

 Разисквания по шестнадесета точка нямаше.   

По шестнадесета 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. № 253 от 

12.07.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 716 
 

 1. Приема Актуализирания план за капиталовите разходи, финансирани 

с целева субсидия от Републиканския бюджет и от собствени средства на 

община Две могили за 2010 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 30.06.2010 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 

Собстве-

ни 

средства,п

реходен 

Субси-

дия РБ 

От 

постъп-

ления 

от 

Собстве-

ни 

средства, 

преходен 
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продаж-

ба на 

нефи-

нансови 

активи 

остатък и 

други 

продаж-

ба на 

нефи-

нансови 

активи 

остатък и 

други 

2 3     3   

Всичко 

капиталови 

разходи 

674 929 224 800 354 784 95 345 704 197 224 800 354 784 124 613 

ЧЛ.10.АЛ.1 от 

ЗДБ 

224 800 224 800   224 800 224 800   

Собствени 

средства 

450 129  354 784 46 554 403 498  354 784 48 714 

Преходен 

остатък 

   48 791 48 791   48 791 

Получени 
средства от 

УНИЦЕФ 

    27 108   27 108 

5100 Основен 

ремонт на 

дълго-трайни 

материал-ни 

активи 

597 175 214 082 334 302 48 791 

 

624 283 214 082 334 302 75 899 

 

Ф-я 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 
кметство 

с.Батишница 

3 000   3 000  3 000   3 000  

Ремонт сграда 
кметство 

с.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  

Ф-я 03 

Образование 

183 902  183 902  183 902  183 902  

ППР Покрив 
ЦДГ Две могили 

14 600   14 600   14 600   14 600   

Ремонт 

помещения 
ученически стол 

2 253   2 253  2 253   2 253  

Ремонт 

канализация 

ученически стол 
Две могили 

11 740   11 740  11 740   11 740  

Ремонт ОУ 

Баниска  

15 309   15 309   15 309   15 309   

Съфинансиране 
реконструкция 

140 000  140 000  140 000  140 000  
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ЦДГ Две могили 

Ф-я 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    

Ф-я 05 

Социално 

осигуряване и 

грижи 

48 791   48 791 75 899   75 899 

Център за 

настаняване от 

семеен тип  

48 791     48 791 75 899     75 899 

         

Ф-я 06 

Жилищнострои

т. благоустр. 

комун. стоп. 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,Поме

н,Баниска,Бъзов

ец и Батишница 

17 280 17 280    17 280 17 280    

Изграждане на 
инфраструктура 

по Мярка 322 в 

Кацелово, Каран 
Върбовка, 

Острица, Чилнов 

и Широково 

17 280 17 280    17280 17280    

Ремонт чешма 
с.Бъзовец 

8 000   8 000  8 000   8 000  

         

Ф-я 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 21173 21173    21173 21173    
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кино Две 

могили 

Ремонт 
читалище Две 

могили 

17 856   17 856  17 856   17 856  

Ремонт стълбище 

чи-талище 
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 

гро-бище Две 
могили 

12 000   12 000  12 000   12 000  

Разширяване 

мюсюлманско 

гробище 
с.Чилнов 

1 950   1 950  1 950   1 950  

Ф-я 08 

Икономически 

дейности и 

услуги 

194 630 154 000 40 630  194 630 154 000 40 630  

Проект 

„Биоразно-
образие-къщата 

на прилепите”-

ППР 

14 500  14 500  14 500  14 500  

Оборудване 
посетителски 

център пещера 

„Орлова чука” 

        

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  

5200 

Придобиване 

на 

дълготрайни 

материални 

71 477 10 018 15 705 45 754 71 477 10 018 15 705 45 754 
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активи 

Ф-я 01 Общи 

държавни 

служби 

1 980   1 980 1 980   1 980 

Изработка 

информационно 

табло 

1 980    1 980 1 980    1 980 

Ф-я 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 

видео-

наблюдение 
СОУ 

4 022    4 022 4 022    4 022 

Закупуване на 

пре-носими 

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 
мул-

тифункционалн

о устройство ОУ 
Баниска 

900    900 900    900 
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Ф-я 04 

Здравеопазване 

7 000   7 000 7 000   7 000 

Закупуване на 
меди-цинска 

апаратура  

7 000   7 000 7 000   7 000 

Ф-я 05 

Социално 

осигуряване и 

грижи 

0   0 0   0 

Закупуване на 

музикална 
уредба-

Пенсионерски 

клуб 

0   0 0   0 

Ф-я 06 Жилищ-

ностроит. 

благоустр. 

комун.стоп. и 

опазване 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   

Ф-я 07 

Почивно дело, 

култура и 

религиозни 

дейности 

10 874  2 074 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  2 074  2 074  

Ф-я 08 

Икономи-чески 

дейности и 

услуги 

7 059  6 417 642 7 059  6 417 642 

Направа на 

парно отопление 

на хижа 
„Орлова чука” 

6 417  6 417  6 417  6 417  

Климатик 642   642 642   642 

5300 

Придобиване 

на 

нематериални  

активи 

800  0 800 2 960  0 2 960 
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Ф-я 01 Общи 

държавни 

служби 

    2 160   2 160 

Програмен 

продукт за 

кадастър и 

регулация 

    2 160    2 160 

Ф-я 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  

Ф-я 06 Жилищ-

ностроит. 

благоустр. 

комун.стоп. и 

опазване на 

окол. среда. 

            

Изграждане на 

регионално депо 

гр.Бяла 

5 477 700 4 777  5 477 700 4 777  

 

2. Променя бюджета на община Две могили към 31.06.2010 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  850 

Постъпления от продажба на транспортни 

средства 

40 24 850  

ВСИЧКО ПРИХОДИ:  850 850 

РАЗХОДИ    

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ    

Целодневни детски градини  1 435 1 435 

Заплати и възнагр.на персонала по трудови 

правоотношения 

01 01  -129 

Др.плащания и възнаграждения 02 09 129  

Осиг.вноски от работод. За ДОО 05 51  1306 

Вн.за доп.задълж.осиг. от работодател 05 80 1306  

    

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ    

Общинска администрация  240 936 

Материали 10 15  300 

Вода,горива,енергия 10 16 200  

Външни услуги 10 20 40  

Командировки в страната 10 51  600 

Платени данъци,мита и такси 10 40  36 

    

Осветление на улици и пощади  2283  

Вода,горива,енергия 10 16 2283  

Др.дейности по жилищно строителство,   1 500 
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благоустройство и регионално развитие 

Материали 10 15  1 500 

    

Озеленяване   933 

Материали 10 15  810 

Вода, горива, енергия 10 16  123 

    

Чистота   500 

Вода,горива,енергия 10 16  500 

    

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖ. 

ДЕЙНОСТИ С ОБЩ. ПРИХОДИ 

   

Общинска администрация  1 310  

Заплати от правоотн.приравн. към трудове 01 01 1 050  

Др.плащания и възнаграждения 02 09 50  

Осиг.вноски от работод. За ДОО 05 51 95  

ЗОВ от работодатели 05 60 100  

Вн.за доп.задълж.осиг. от работодател 05 80 15  

    

Др.дейности по вътрешната сигурност  382 382 

Заплати и възнагр.на персонала по трудови 

правоотношения 

01 01  120 

Обезщетения за персонала,с характер на 

възнаграждения 

02 08 90  

Др.възнаграждения и плащания на 

персонала 

02 09 30  

Осиг. вноски от работотод. за ДОО 05 51  262 

Вн. за доп. задълж. осиг. от работодател 05 80 262  

    

Целодневни детски градини  348 348 

Заплати от правоотн.приравн. към трудове 01 01  348 

Обезщетения за персонала,с характер на 

възнаграждения 

02 08 348  

    

Програми за временна заетост  92 56 

Обезщетения за персонала,с характер на 

възнаграждения 

02 08 92  

Осиг.вноски от работод. За ДОО 05 51  30 

ЗОВ от работодатели 05 60  26 

    

ВСИЧКО РАЗХОДИ   6 090 6 090 
 

Бюджетът на община Две могили в приходната и разходната част към 

30.06.2010 г. придобива следните размери: 
 

Данъчни приходи 272 000 

Неданъчни приходи 1 248 204 

Взаимоотношения с РБ (субсидия) 3 366 656 

Трансфери 89 540 

Операции с финансови активи - 103 458 

Остатък от предходен период 357 441 

ВСИЧКО ПРИХОД И РАЗХОД:  5 230 383 
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 Гласували 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Седемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 255/13.07.2010 г., 

относно: Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския 

съвет в Община Две могили за периода от 01.01.2010 г. до 30.06.2010 г. 

По нея докладва:  

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

Комисията разгледа представения отчет за бюджета на Общинския 

съвет. Вижда се, че бюджетът е в рамките на нормалното. От планираните 

68 874 лева до момента са изразходени 34 126 лева, или за шест месечието 

имаме изпълнение от 49 %. Нашата препоръка към колегите ни е комисиите 

да не заседават с по една-две точки и така да се намалят заседанията на 

комисиите. Надявам се към края на годината бюджетът да бъде балансиран. 

Да се приеме отчетът. 

Разисквания по седемнадесета точка нямаше. 

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

ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

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

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

и Докладна записка с вх. № 255/13.07.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 717 
 

1. Приема Отчета за изпълнението бюджета на Общинския съвет в 

Община Две могили за периода от 01.01.2010 г. до 30.06.2010 г. 

Приложение: Отчет за изпълнението бюджета на Общинския съвет в 

Община Две могили за периода от 01.01.2010 г. до 30.06.2010 г. 
  

Гласували 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Осемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 257/16.07.2010 г., 

относно: Информация за дейността на Кмета на Кметство село Могилино 

през последната година и проблемите, които той среща при изпълнение на 

задълженията си.  

По нея докладва:  

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

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 

уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 
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Кметът на село Могилино е представил за разглеждане своята 

информация за дейността си като кмет на населеното място. Комисията 

разгледа информацията. Тя не е по-различна от информациите на останалите 

Кметове. Няма какво да се обсъжда по нея. Доста е кратка, стегната. Но така 

или инъче да се приеме. 

В разискванията по осемнадесета точка взеха участие: 

1. Димитър Димитров – Кмет на Кметство село Могилино: 

Аз няма какво да добавя. Каквото съм искал да кажа съм го написал в 

информацията. Молбата ми към Общинския съвет и към Кмета на Общината 

е за откриване на нови работни места. След закриване на двете заведения в 

селото много хора останаха без работа. 

След приключване на разискванията 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 му с общинската 

администрация, във връзка с Решение № 565 по Протокол № 

44/18.12.2009 г. и Докладна записка с вх. № 257 от 16.07.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 718 
 

1. Приема за сведение Информацията за дейността на Кмета на 

Кметство село Могилино през последната година. 

Приложение: Информация за дейността на Кмета на Кметство село 

Могилино през последната година и проблемите, които той среща при 

изпълнение на задълженията си. 
  

Гласували 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Деветнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 258/16.07.2010 г., 

относно: Информация за дейността на Читалище „Селско събуждане 1899 г.” 

в село Могилино през 2009 г. 

По нея докладва:  

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

култура и културно-историческо наследство”: 

Информацията на село Могилино е доста по-кратка от всички други. Те 

също са участвали в проекти, като всички други. Въпреки, че дейността им е 

сравнително малка, нека приемем информацията. Все пак Читалищата по 

селата са в плюс за хората. 

Разисквания по деветнадесета точка нямаше. 

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

1, т. 23,  чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
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администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация, във връзка с Решение № 565 по 

Протокол № 44/18.12.2009 г. и Докладна записка с вх. № 258 от 16.07.2010 

г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 719 
 

1. Приема за сведение Информацията за дейността на Читалище 

„Селско събуждане 1899 г.” в село Могилино през 2009 г.  

Приложение: Информация за дейността на Читалище „Селско 

събуждане 1899 г.” в село Могилино през 2009 г.  
  

Гласували 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 259/16.07.2010 г., 

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

последната година. 

По нея докладва:  

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

и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 

уредба, регионална политика и евроинтеграция”:  

Нашата комисия разгледа информацията на Кмета на Кметство село 

Острица.  Тя е още по-кратка и от тази на Кмета на Кметство село Могилино. 

От нея трудно можеш да си направиш оценка какво всъщност прави кмета 

през годината. И в неговата информация се повтарят теми залегнали в 

информацията на Кмета на Кметство село Могилино – кошчета, пейки, 

дръвчета. В информацията му няма и ред за бюджета, който му е предоставен 

и начинът му за изразходване, проблемите за сметосъбирането, 

сметоизвозването. Но като всяко начало да се надяваме, че във следващите 

информации ще бъдат по-обстойни. Да се приеме информацията. 

В разискванията по двадесета точка взеха участие: 

1. Йордан Йорданов – Кмет на Кметство село Острица: 

Нямам какво да добавя. Информацията е по-кратка, защото съм се 

старал да бъде по-стегната. При нас проблемът е с полицията, но г-н 

Драгомир Дамянов прави всичко възможно да го разреши. 

След приключване на разискванията по двадесета 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 
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администрация, във връзка с Решение № 565 по Протокол № 

44/18.12.2009 г. и Докладна записка с вх. № 259 от 16.07.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 720 
 

1. Приема за сведение Информацията за дейността на Кмета на 

Кметство село Острица през последната година. 

Приложение: Информация за дейността на Кмета на Кметство село 

Острица през последната година. 
  

Гласували 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 260/16.07.2010 г., 

относно: Информация за дейността на Читалище ”Отец Паисий 1912 г.” в 

село Острица през 2009 г.   

По нея докладва:  

1. Пламен Лашев – Член на Комисията по „Образование, култура и 

културно-историческо наследство”: 

От информацията става ясно, че Читалището е кандидатствало по два 

проекта – единият е по ПУДООС, който е спечелен, а другият е за закупуване 

на нови книги, където не се одобрени. Но като цяло Читалището работи 

добре. Имат си самодеен състав, сами си подготвят програмите, с които се 

представят. Да се приеме информацията. 

Разисквания по двадесет и първа точка нямаше. 

По двадесет и първа 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, във връзка с 

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

№ 260 от 16.07.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 721 
 

1. Приема за сведение Информацията за дейността на Читалище ”Отец 

Паисий 1912 г.” в село Острица през 2009 г.   

Приложение: Информация за дейността на Читалище ”Отец Паисий 

1912 г.” в село Острица през 2009 г.   
  

Гласували 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

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

Двадесет и втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 265/22.07.2010 г., 

относно: Отпускане на Вероника Севдалинова Петрова, живееща в град Две 

могили, на улица „Георги Кирков” № 11 на еднократна финансова помощ за 

раждане на първо дете – Александър Галинов Николаев. 

По нея докладва:  

1. Красимир Кунев – Секретар 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 – Галин 

Николаев Гроздев не е жител на нашата Община.  

Разисквания по двадесет и втора точка нямаше. 

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

ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 

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

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

във връзка с 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 № 

265 от 22.07.2010 г.,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 722 
 

1. Отпуска на Вероника Севдалинова Петрова с ЕГН 9001035332, 

живееща в град Две могили, община Две могили, област Русе, на улица 

„Георги Кирков” № 11 еднократна финансова помощ в размер на 100.00 (сто) 

лева за раждане на първо дете – Александър Галинов Николаев, роден на 

16.04.2010 г., тъй като бащата – Галин Николаев Гроздев не е с постоянен 

или настоящ адрес на територията на Община Две могили. 

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

решение на Общинския съвет”. 

 

Гласували 13 (тринадесет) съветника  
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 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 266/22.07.2010 г., 

относно: Отпускане на Шенай Зейнялова Феимова, живееща в село Баниска, 

на улица „Индже войвода” № 4 на еднократна финансова помощ за раждане 

на второ дете – Фигял Гюрсялова Хасанова. 

По нея докладва:  

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

социална политика”: 

  Комисията разгледа заявлението на г-жа Феимова. Всички изискуеми 

документи по Наредба № 10 са налице, така че становището на комисията е 

да се уважи молбата. 

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

Нашата комисия разгледа заявлението на Шенай Феимова от село 

Баниска и излезе със становище да се отпуснат 250 лева. 

Разисквания по двадесет и трета точка нямаше. 

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

ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 

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

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

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

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

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

при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, 

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

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

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

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

266 от 22.07.2010 г.,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 723 
 

1. Отпуска на Шенай Зейнялова Феимова с ЕГН 8803025330, живееща в 

село Баниска, община Две могили, област Русе, на улица „Индже войвода” № 

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

раждане на второ дете – Фигял Гюрсялова Хасанова, родена на 11.06.2010 г. 

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

решение на Общинския съвет”. 
 

Гласували 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

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

Двадесет и четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 267/22.07.2010 г., 

относно: Отпускане на Фатме Ибрямова Мехмедова, живееща в село 

Кацелово,  на улица „Тулча” № 4 на еднократна финансова помощ за 

раждане на първо дете – Севинч Юсеинова Мъстънова. 

По нея докладва:  

1. Тодор Куцаров – Член 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 двадесет и четвърта точка нямаше. 

По двадесет и четвърта 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 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 

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

267 от 22.07.2010 г.,   прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 724 
 

1. Отпуска на Фатме Ибрямова Мехмедова с ЕГН 9006135313, живееща 

в село Кацелово, община Две могили, област Русе, на улица „Тулча” № 4  

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

първо дете – Севинч Юсеинова Мъстънова, родена на 28.06.2010 г.  

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

решение на Общинския съвет”. 
 

Гласували 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и пета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 268/22.07.2010 г., 

относно: Отпускане на Мария Иванова Асенова, живееща в град Две могили, 

на улица „Васил Левски” № 25 на еднократна финансова помощ за раждане 

на близнаците – Максим Асенов Асенов и Аделина Асенова Асенова. 

По нея докладва:  

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

социална политика”:  

  Комисията разгледа заявлението на г-жа Асенова. В него се казва, че 

госпожата е родила първите си близнаци. Всички документи са налице и са 

редовни. И двете деца се явяват като втори за майката. Становището на 

комисията е да се уважи. 

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

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа заявлението на Мария 

Асенова. И двамата родители са с постоянен адрес в Общината и след като са 

две деца предлагаме да отпуснем еднократна помощ от 250 лева за всяко дете 

или общо 500 лева. 

Разисквания по двадесет и пета точка нямаше. 

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

ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 

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

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

във връзка с чл. 6, ал. 3 от Закона за семейните помощи за деца, във 

връзка с чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.2, чл. 9, т. 1, чл. 10, 

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

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

пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, 

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

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

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

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

268 от 22.07.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 725 
 

1. Отпуска на Мария Иванова Асенова с ЕГН 7101085312, живееща в 

град Две могили, община Две могили, област Русе, на улица „Васил Левски” 

№ 25 еднократна финансова помощ в размер на 500.00 (петстотин) лева, от 

които: 250.00 (двеста и петдесет) лева за раждане на Максим Асенов Асенов 

и 250.00 (двеста и петдесет) лева за раждане на Аделина Асенова Асенова, 

двамата родени на 05.06.2010 г. 

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

решение на Общинския съвет”. 
 

Гласували 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 
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 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 269/22.07.2010 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Кирил Ботев 

Петков, живеещ в село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 181. 

По нея докладва:  

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

социална политика”:  

  Нашата комисия разгледа молбата на Кирил Ботев Петков. В нея той 

казва, че е прекарал инсулт, но в момента той е в добро здравословно 

състояние, но има неплатени осигуровки. Не смятам, че Общината е длъжна 

да му плати здравните осигуровки. Становището на комисията е, че молбата 

не следва да бъде уважена. 

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

Комисията по „Бюджет и финанси” отказва да бъде отпусната 

еднократна финансова помощ на г-н Петков. 

Разисквания по двадесет и шеста точка нямаше. 

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

ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 

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

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

във връзка с 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 № 269 от 22.07.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 726 
 

1. Отказва да бъде отпусната на Кирил Ботев Петков с ЕГН 

4904215368, живеещ в село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 181 

еднократна финансова помощ. 
 

Гласували 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

В залата влизат Георги Христов – Изпълнителен Директор на „Н 

Солар” – АД, Станимир Петров – Председател на Съвета на Директорите на 
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АД, Иван Петров и арх. Пламен Маринов – главен архитект на Община Две 

могили. 
 

Двадесет и седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 273/27.07.2010 г., 

относно: Изплатени командировъчни пари на Кмета на Общината и на 

Председателя на Общинския съвет. 

По нея докладва:  

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

Комисията разгледа докладната, относно изплатени командировъчни 

пари за шестмесечието на Кмета на Общината – 638 лева и на Председателя 

на Общинския съвет – 140 лева. Считам, че няма нищо нередно и 

становището ни е да се приеме решението. 

Разисквания по двадесет и седма точка нямаше. 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 

командировките в страната, приета с ПМС № 72/3.12.1986 г., обн. ДВ. Бр. 

11 от 10.02.1987 г.. изм. бр. 2 от 08.01.2008 г., в сила от 01.01.2008 г. и 

Докладна записка с вх. № 273 от 27.07.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 727 
 

1. Одобрява направените разходи за командировки за периода 

01.01.2010 г. до 30.06.2010 г., както следва: 

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

638.23 лв., а именно: 
 

1.1. РКО № 79/25.01.2010 г. 20.00 

1.2. РКО № 154/16.02.2010 г. 23.96 

1.3. РКО № 179/23.02.2010 г. 152.00  

1.4. РКО № 226/01.03.2010 г. 40.00 

1.5. РКО № 468/20.04.2010 г. 20.00  

1.6. РКО № 502/26.04.2010 г. 136.91 

1.7. РКО № 547/30.04.2010 г.   40.00 

1.8. РКО № 686/01.06.2010 г. 205.36 
 

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

размер на 140.00 лв., а именно: 

2.1. РКО № 181/23.02.2010 г. 140.00 
 

Гласували 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

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

Отчет от Драгомир Дамянов с вх. № 274/27.07.2010 г., относно: 

Изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и 

състоянието на общинския дълг за първото полугодие на 2010 година на 

община Две могили. 

По нея докладва:  

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

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа отчета на Кмета на 

Общината за изпълнението на бюджета на Община Две могили за 

полугодието на 2010 г. От него е видно, че приходната част се увеличава на 

5 230 383 лева и съответно се увеличава и разходната част. Това показва, че 

развитието на бюджета за първото шест месечие е добро. Буди тревожност 

намаляването на приходите от делегираните държавни дейности с близо 

100 000 лева спрамо миналата година. Собствените приходи за първото шест 

месечие се изпълняват на 40.99 % или ръстът спрямо предходната година е 

по-малко с близо 200 000 лева. Трябва да отбележим, че приходът от 

продажба на имущество е намалял. Подробно е дадено и касовото 

изпълнение на бюджета. Подробна е и справката за планираните отчетени 

приходи за държавни дейности. За сега бюджетът е добре балансиран и 

становището ни е да се приеме. 

В разискванията по двадесет и осма точка взеха участие: 

1. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 

Искам само да отбележа, че се движим в рамките на това, което сме 

приели в началото на годината и всичко е в рамките на закона. Към днешна 

дата неразплатените разходи са 127 000 лева. Изплатили сме си на 100 % от 

задълженията. Участваме в проекти, които общината финансира със 

собствени средства 197 000 лева. Субсидията от държавата се намалява със 

130 000 лева, тъй като нашата община е към ІІ група общини. Така нашият 

бюджет ще бъде намален с 12 %. Но така или инъче, мисля че ще се справим 

и ще приключим добре годината.  

След приключване на разискванията по двадесет и осма точка, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

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

ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с  чл. 30, ал. 1, чл. 42, ал. 4 от Закона за 

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

Докладна записка с вх. № 274 от 27.07.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 728 
 

1. Приема Уточнен годишен план на бюджета за първото полугодие на 

2010 година по приходната и разходната част, по функции и дейности, както 

следва: 
 

1.1. По прихода 5 230 383 лева 
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1.2. По разхода 5 230 383 лева 
 

2. Приема Отчета за изпълнението на бюджета за първото полугодие на 

2010 година в съответствие с единната бюджетна класификация в следните 

параметри: 
 

2.1. По прихода (разпределени по параграфи, съгласно 

Приложение № 1): 

2 392 812 лева 

2.1.1. Данъчни приходи  144 000 лева 

2.1.2. Неданъчни приходи 429 600 лева 

2.1.3.  Взаимоотношения с РБ (субсидии) 1 688 350 лева 

2.1.4. Трансфери от министерства и ведомства  81 321 лева 

2.1.5. Предоставени временни безлихвени заеми (минус) - 386 554 лева 

2.1.6. Операции с фин.активи и пасиви § 7200;8300;9300 265 956 лева  

2.1.7. Средства по сметки 170 139 лева 

  в това число преходен остатък от 2009 г. (плюс)  357 441 лева 

2.2. По разхода (разпределени по параграфи, съгласно 

Приложение № 1, в това число и отчета за 

изразходваните средства за основен ремонт и 

придобиване на дълготрайни материални активи, 

съгласно Приложение № 2). 

2 392 812 лева 

 

 3. Приема Отчета за изпълнението на извънбюджетните сметки и 

фондове за първото полугодие на 2010 година в следните размери: 
3.1. Специален Фонд за инвестиции и дълготрайни 

активи 

9 лева 

3.1.1. Наличност в началото на периода 9 лева 

3.1.2. Приходи 0 лева 

3.1.3. Наличност в края на периода 9 лева 

3.2. Извънбюджетна сметка на Национален фонд на 

Структурни и кохезионни фондове  

 401 190 лева 

3.2.1. Получени приходи 403 340 лева 

3.2.2. Наличност в края на периода (минус) - 2150 лева 

3.2.3. Разходи 401 190 лева 

3.3. Извънбюджетна сметка на Разплащателна агенция 

към ДФ „Земеделие” 

22 613 лева 

3.3.1. Получени приходи 22 612 лева 

3.3.2. Наличност в края на периода прех.остатък от 2009 1 лев 

3.3.3. Разходи 22 613 лева 
 

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

първото полугодие на 2010 г. в следните размери: 
  

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

4.2. Лихви по погасителен план 12 708 лева 

 Общо: 112 708 лева 

4.3. Изплатени средства от главницата (2006, 2007, 

2008 и 2009 г.) 

89 901 лева 
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4.4. Изплатени разходи по лихва  12 043 лева  

 Общо изплатени средства: 101 944 лева 
4.5. Остатък за погасяване от главницата  22 807 лева 

4.6. Остатък за погасяване от лихвата  665 лева 

4.7. Заем ФЛАГ 300 000 лева 

4.8. Остатък за погасяване от лихвата по ФЛАГ 4 916 лева 

4.9. Безлихвен заем ПУДООС 185 609 лева 
 

 Приложение: Приложение № 1 и № 2. 
 

Гласували 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 275/27.07.2010 г., 

относно: Възстановяване изплащането на полагаемото се възнаграждение на 

общински съветник. 

По нея докладва:  

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

Нашата комисия разгледа предложението за възстановяване 

изплащането на полагаемото се възнаграждение на общински съветник. 

Става въпрос за колегата Ахмед Феим. Същият в началото на м. март подаде 

заявление да му бъде прекратено изплащането на възнаграждението като 

общински съветник, а с друго – от м. август заявява желанието си то да му 

бъде възстановено. Няма нищо нередно в това, становището ни е да го 

приемем. 

Разисквания по двадесет и девета точка нямаше. 

По двадесет и девета точка, 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. № 275/27.07.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 729 
 

1. Дава съгласие да бъде възстановено изплащането възнаграждението 

на Общинския съветник Ахмед Назиф Феим с ЕГН 4804165387, живеещ в 

град Две могили, област Русе, на улица „Сакар планина” № 11, считано от 

01.08.2010 г. 
 

Гласували 12 (дванадесет) съветника  

 „За”   - 12 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
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 „Негласувал” - 1 гласа (Ахмед Назиф Феим) 
 

Тридесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 276/27.07.2010 г., 

относно: Предложение за промяна на граници и площ на общински 

поземлени имоти по Картата на възстановената собственост на село 

Пепелина, Община Две могили. 

По нея докладва:  

1. Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

Това е решение, което изисква да имаш познания по Закона за 

устройството на територията, според мен. Аз и членавете на комисията 

нямаме такива познания. По тази причина проведохме консултации по тази 

докладна с представители от общинската администрация. Те твърдят, че 

решението ни е законосъобразно. Въпреки, че се променят граници на имоти, 

тези които са по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, запазват своята площ. По тази причина, предлагаме да 

приемем предложеното ни решение.   

В разискванията по тридесета точка взеха участие: 

1. Пламен Маринов – Главен архитект на Община Две могили: 

Решението е законосъобразно. Нямате причини да се притеснявате. 

По тридесета точка, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, 

т. 11 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 5 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка 

с вх. № 276 от 27.07.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 730 
 

1. Дава съгласие за промяна на граници и площ на общински поземлени 

имоти по Картата на възстановената собственост, находящи се в землището 

на село Пепелина, ЕКАТТЕ 55837, а именно: 

 1.1. Имот № 788016 – проектен полски път, с площ от 1.473 дка (един 

декар и четиристотин седемдесет и три квадратни метра) – да бъде заличен 

поради необходимостта от съществуването му. 

1.2. Имот – частна общинска собственост по Акт № 1990/15.06.2009 г., 

а именно: „Друга селскостопанска територия” с площ от 1.034 дка (един 

декар и тридесет и четири квадратани метра), девета категория на земята при 

неполивни условия, находяща се в местността „Село Пепелина – ІІ част”, 

съставляваща имот № 788014 (седемстотин осемдесет и осем хиляди и 

четиринадесет), парцел 14 (четиринадесет) от масив 788 (седемстотин 

осемдесет и осем) по картата на възстановената собственост на земеделската 

земя в землището на село Пепелина, ЕКАТЕ 55837, община Две могили, 

област Русе, при граници и съседи: имот № 788013 – жилищтна територия на 
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Албена Стефанова Кочанова, имот № 788015 – друга селскостопанска 

територия на общината, имот № 788014 – полски път на общината става имот 

№ 788015 с площ 1.380 дка (един декар и триста и осемдесет квадратни 

метра), при граници и съседи: имот № 788013 – жилищтна територия на 

Албена Стефанова Кочанова, имот № 788012 – жилищтна територия на 

Албена Стефанова Кочанова и имот № 262001 – пасище, мера. 

1.3. Имот – частна общинска собственост по Акт № 1991/16.06.2009 г., 

а именно: „Друга селскостопанска територия” с площ от 1.111 дка (един 

декар и сто и единадесет квадратни метра), девета категория на земята при 

неполивни условия, находяща се в местността „Село Пепелина – ІІ част”, 

съставляваща имот № 788015 (сдемстотин осемдесет и осем хиляди и 

петнадесет), парцел 15 (петнадесет) от масив 788 (седемстотин осемдесет и 

осем) по картата на възстановената собственост на земеделската земя в 

землището на село Пепелина, ЕКАТЕ 55837, община Две могили, област 

Русе, при граници и съседи: имот № 788012 – жилищтна територия на 

Албена Стефанова Кочанова, от две страни – имот № 788016 – полски път на 

общината става имот № 788015 с площ 1.730 дка (един декар и седемстотин и 

тридесет квадратни метра), при граници и съседи: имот № 788011 – частна 

собственост, имот № 788012 – жилищтна територия на Албена Стефанова 

Кочанова и имот № 262001 – пасище, мера. 

 1.4. Имот № 262001 „Пасище, мера” с площ от 6.422 дка (шест декара и 

четиристотин двадесет и два квадратни метра) запазва площта си. 

 2. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме 

необходимите действия за изпълнение на решението. 
 

Гласували 13 (тринадесета) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Тридесет и първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 277/27.07.2010 г., 

относно: Опрощаване на несъбираемо задължение. 

По нея докладва:  

1. Йордан Великов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

 Докладната записка неправилно е озаглавена: Опростяване на 

несъбираемо задължение. Такова понятие няма. В самото решение, обаче 

вече става ясно, че се иска от нас да бъде отписана сумата от 179.18 лева, 

като просрочена и несъбираема. Тъй като е изтекъл 3 годишният давностен 

срок, в който Общината е могла да си потърси това вземане. В решението не 

става ясно за кой месец и за коя година е това задължение. Приложен е 

договор за наем от 2002 г. и заповед на Кмета от 2005 г., от които може да 

направим заключението, че давностният срок е изтекъл. Може да бъде 

образувано гражданско дело за неизпълнение на задължение по договор за 

наем, но крайния резултат за общината е малко вероятно да бъде 

положителен, а ще бъдат направени разноски които, няма да имаме 

възможност да си възстановим, тъй като наемателите по всяка вероятност ще 
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се позоват на давностния срок. Такава докладна записка с такова съдържание 

сме разгледали на своето 25 заседание. Областна администрация не ги е 

оспорила, като незаконосъобразни. Предвид това предлагам да приемем 

предложеното ни решение. 

Разисквания по тридесет и първа точка нямаше. 

По тридесет и първа точка, Общинският съвет на чл. 21, ал. 1, т. 23 

и ал. 2 във връзка с 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. 111, 

буква „в” от Закона за задълженията и договорите и Докладна записка с 

вх. № 277 от 27.07.2010 г.,   прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 731 
 

1. Дава съгласие дължимата сума в размер на 179.18 лева (сто 

седемдесет и девет лева и осемнадесет стотинки), произтичаща от 

неизплатени месечни наемни вноски в размер на 56.00 (петдесет и шест) лева 

по Договор за наем № 166/15.01.2002 г. от наемателя – „ДКЦ-1” ЕООД с 

управител д-р Цветан Райчинов за ползване на два броя медицински 

кабинети на втория етаж на сградата на поликлиниката в град Две могили с 

обща площ от 33 (тридесет и три) квадратни метра, ведно с лихвата за забава, 

изчислена от 2003 година до настоящият момент да бъдат отписани, като 

просрочени и несъбираеми вземания. 
 

Гласували 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Тридесет и втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 278/27.07.2010 г., 

относно: Опрощаване на несъбираемо задължение. 

По нея докладва:  

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

Докладната е идентична с тази, по която докладва колегата Йордан 

Великов. Става въпрос 185 лева да бъдат отписани, като просрочени. След 

като са минали толкова години няма какво да се обсъжда. Становището ни е 

да се приеме предложеното ни решение. 

Разисквания по тридесет и втора точка нямаше. 

По тридесет и втора точка, Общинският съвет на чл. 21, ал. 1, т. 23 

и ал. 2 във връзка с 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. 111, 
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буква „в” от Закона за задълженията и договорите и Докладна записка с 

вх. № 278 от 27.07.2010 г.,   прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 732 
 

1. Дава съгласие дължимата сума в размер на 185.51 лева (сто 

осемдесет и пет лева и петдесет и една стотинки), произтичаща от 

неизплатени месечни наеми от наемателя – ЕТ ”Савоя – Станчев” град Две 

могили с управител Красимир Георгиев Станчев за ползване на помещение 

със склад, с площ от 46,5 (четиридесет и шест и пет квадратни метра), ведно 

с лихвата за забава, изчислена от 2002 година до настоящият момент да бъдат 

отписани, като просрочени и несъбираеми вземания. 
  

Гласували 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Тридесет и трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 279/27.07.2010 г., 

относно: Опрощаване на несъбираемо задължение. 

По нея докладва:  

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

И тази докладна е същата, като предходните две. Става въпрос за 4.55 

лева. Да се приеме. 

Разисквания по тридесет и трета точка нямаше. 

По тридесет и трета точка, Общинският съвет на чл. 21, ал. 1, т. 23 

и ал. 2 във връзка с 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. 111, 

буква „в” от Закона за задълженията и договорите и Докладна записка с 

вх. № 279 от 27.07.2010 г.,   прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 733 
 

 1. Дава съгласие дължимата сума в размер на 4.55 лева (четири лева и 

петдесет и пет стотинки), произтичаща от неизплатен месечен наем от 

наемателя – Исмаил Сабриев Исмаилов от град Две могили за ползване на 

Имот № 000209 (двеста и девет), с площ от 10.400 дка (десет декара и  

четиристотин квадратни метра), представляващ „Изкуствена водна площ”, 

ведно с лихвата за забава, изчислена от 19.07.2003 година до настоящият 

момент да бъдат отписани, като просрочени и несъбираеми вземания. 
  

Гласували 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 
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 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Тридесет и четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 280/28.07.2010 г., 

относно: Изграждане на Електроенергиен Комплекс „Две могили”. 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет, каза: 

Колеги, предлагам преди да приемем решение по тази докладна да 

дадем думата на нашите гости от „Н Солар” АД да се представят и да 

изложат своето инвестиционно предложение. 

Пламен Лашев – Общински съветник: 

Предложението е разумно, нека изслушаме първо гостите. 

Георги Христов – Изпълнителен Директор на „Н Солар” АД: 

Аз съм Изпълнителен Директор на Дружеството. Имаме желание на 

територията на вашата Община да бъде изграден енергиен парк. Причината 

да изберем Две могили е, че тук слънцето грее най-силно и постоянно в 

рамките на Балканския полуостров. Отделно срещнахме разбиране и 

съдействие от общинската администрация. Дружеството ни е регистрирано в 

Две могили. Тук ще си плащаме данъците. Ще бъдат създадени повече от 200 

работни места, като ще бъде осигурена работа за 20 и повече години 

занапред. Инвестицията е за 500 милиона евро. 

Станимир Петров – Председател на Съвета на Директорите на „Н 

Солар” АД: 

Искам да благодаря първо за подкрепата, която получихме от Кмета на 

Общината и от Общинския съвет, за да можем днес да представим пред вас 

своя труд, чието начало започна от м. април 2009 г. Проектът ни предвижда 

да бъдат изградени два парка, които условно носят имената „Пепелина” и 

„Кацелово”. Те отстоят един от друг на 9.5 км. Първия парк ще бъде 

разположен върху площ от близо 1 000 дка, а втория – върху площ от над 

3 000 дка. Предвиждаме да бъде произвеждана 275 МВт електрическа 

енергия. Проектът всъщност ще бъде на стойност над 705 милиона евро. 

Инвестиционният период трае 48 месеца. 270 човека минимум ще участват 

при изграждането на енергийния комплекс. Приблизително толкова хора ще 

са необходими за поддържането му. Ще развием и съпътстваща дейност – на 

територия от 80 дка ще бъде изградена оранжерия. Топлата вода от парка в 

„Пепелина” ще бъде насочена към Две могили и ще бъде предоставена на 

жителите. Те ще могат да я използват например за отопление. Добитата 

енергия ще бъде изкупувана изцяло от НЕК, като съгласно проекта енергията 

ще бъде докарана до Г.Оряховица. Минахме през много институции и всички 

изисквания са спазени. Площите, върху които ще бъде изграден парка са от 

ІX категория. Обектът е от пета категория на сложност по изграждането му и 

той може да се сравнява само с изграждането на АЕЦ. Партньори при 

реализирането на проекта са водещи компании от Германия, САЩ, Италия, 

Израел и др. По наш план през м. март 2011 г.ще сме в състояние да 

направим първата копка, за което може да се чувствате поканени.  
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След изслушването представителите на „Н Солар” АД по нея 

докладва:  

1. Йордан Великов – Председател на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 

Разгледахме обстойно предоставените ни материали, в т.ч. и 

инвестиционното предложение. Сумите, които ще бъдат вложени в 

реализирането на проекта са огромни за нашите стандарти. Становището на 

комисията е да се приеме предложения ни проект за решение. 

В разискванията по тридесет и четвърта точка взеха участие: 

1. Петър Петров – Общински съветник: 

Всичко е много хубаво. На едно скромно място в България да може да 

се изгради нещо толкова голямо. 

2. Иван Петров – Представител на „Н Солар” АД: 

Правим този проект с цел максимална печалба и в това не бива да се 

заблуждавате. Но ползите за Общината ще са огромни. Севлиево също беше 

скромно градче, а видяхте какво стана когато влезе един сериозен 

инвеститор. Решили сме този проект да го доведем до край. 

3. Пламен Маринов – Главен архитект на Община Две могили: 

Две могили има много благоприятни условия този енергиен паркда 

бъде изграден. Може да нямаме много обработваеми ниви, но имаме много 

слънце. „Н Солор” е сериозна фирма. Проестът е труден, но ще го 

реализираме. Невероятно е за 4 години да се усвоят толкова много 

финансови средства. 

4. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 

Надявам се проекта да се реализира. Това ще бъде доказателство, че 

хубавите неща стават бавно. Много е важно да намериш сериозен 

инвеститор, а ние мислим, че го намерихме в лицето на „Н Солар”. С този 

проект ще бъдат задоволени претенциите на населението. Надяваме се ще 

направим живота им по-добър.  

След приключване на разискванията по тридесет и четвърта 

точка, Общинският съвет на 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. № 280 от 28.07.2010 г.,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 734 
 

1. Дава съгласие „Н Солар” – АД, с ЕИК 201123399, седалище и адрес 

на управление: град Две могили, булевард „България” № 92, представлявана 

от Георги Йорданов Христов да изгради на територията на Община Две 

могили Електроенергиен комплекс „Две могили”, съгласно инвестиционното 

предложение. 
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2. Упълномощава кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за: 

2.1. Промяна формата на собственост на поземлените имоти, върху 

които ще бъде изграден комплексът. 

2.2. Приемане на проект за подробен устройствен план на комплекса. 

2.3. Учредяване на възмездно право на строеж на „Н Солар” – АД за 

срок от 30 (тридесет) години. 

Приложение: Инвестиционно предложение на „Н Солар” – АД за 

изграждане на Електроенергиен комплекс „Две могили”. 
  

Гласували 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Тридесет и пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 283/28.07.2010 г., 

относно: Поемане на дълг по Закона за общинския дълг. 

По нея докладва:  

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

Община Две могили работи в момента по 4 проекта от Оперативните 

програми. Съгласно условията на договорите Общината трябва да 

удостовери извършването на разходите по проекта и тогава да и бъдат 

възстановени средствата. До момента по тези проекти Общината е 

финансирала 193 855 лева, но допълнително трябва да се дадат още 545 934 

лева. Заемът, който ни се предлага да приемем да тегли Общината е със срок 

до 6 месеца, като общият размер на дълга е 550 000 лева, а разходите по 

кредита – лихви и такси до 22 000 лева. И четирите Оперативни програми са 

необходими за Общината, необходимо е тяхното реализиране. Становището 

на комисията ни е да се приеме. 

В разискванията по тридесет и пета точка участие взеха. 

1. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 

Този заем не се различава от фонд Флаг, който теглихме преди. Там 

лихвата беше 6.25 %, а сега – 7 %. Сега имаме опция да теглим от други 

институции и това са банките. Ще обявим малка обществена поръчка . Някои 

от проектите са над 85 % завършени. Тази процедура ще се повтаря и в други 

проекти. Минималното участие на Общината е 5 % съфинансиране. Дълга ще 

бъде върнат в рамките на нашия мандат. 

2. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

Искам да обърна внимание, че в докладната се говори за краткосрочен 

дълг, а съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за общинския дълг той трябва да бъде 

погасен до края на годината. На всички ни е ясно, че това няма как да стане, 

при условие, че средствата ни бъдат отпуснати през м. ноември или декември 

2010 г. По наши сметки средствата ще ни бъдат възстановени най-рано през 

м. март – април 2011 г. Затова считам, че трябва да се позовем в решението 

си на чл. 5, ал. 3 от Закона за общинския дълг. За нас липсата на средства при 

условие, че работим от дълго време по посочените в докладната четири 
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проекта придставлява форсмажорно обстоятелство, което не можем да 

разрешим сами. Нуждаем се от тези средства и се надяваме да бъдем 

разбрани от Областния управител при осъществяване на контрола му 

законосъобразност на това наше решение. 

След приключване на разискванията по тридесет и пета точка, 

Общинският съвет на чл. 21, ал. 1, т. 10 във връзка с 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 чл. 13 пр. 2, чл 17 във връзка с чл. 5, ал. 3 

от Закона за общинския дълг и Докладна записка с вх. № 283 от 

28.07.2010 г.,   прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 735 
 

1. Дава съгласие община Две могили да поеме общински дълг под 

формата на краткосрочен банков кредит в размер на 550 000 лева. 

2. Поемането на общинския дълг да стане при следните основни 

параметри на кредита: 

2.1. Максимален размер на дълга – 550 000 (Петстотин и петдесет 

хиляди лева). 

2.2. Валута на дълга – лева. 

2.3. Вид на кредита – краткосрочен, поет с договор за банков кредит. 

2.4. Цел на кредита – финансиране разходите по проекти в процес на 

реализация. 

2.5. Начин на обезпечаване:  

2.5.1. Учредяване на залог върху окончателното вземане на Община 

Две могили по Договор за безвъзмездна помощ № 58-131-С064/12.01.2009 г., 

сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда”. 

2.5.2. Учредяване на залог върху окончателното вземане на Община 

Две могили по Договор за безвъзмездна помощ № А-09-31-38-С/12.06.2009 г., 

сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма 

„Административен капацитет”. 

2.5.3. Учредяване на залог върху окончателното вземане на Община 

Две могили по Договор за безвъзмездна помощ № РД50-238/03.06.2009 г., 

сключен с Министерството на земеделието и храните по Програмата за 

развитие на селските райони. 

2.5.4. Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по 

чл. 6, т. 1 от Закона за общинския дълг и  върху общата изравнителна 

субсидия за местни дейности по чл. 34, ал. 1, т. 3 от Закона за общинските 

бюджети. 

2.6. Условия на погасяване: 

2.6.1. Срок – 6 месеца, считано от месеца следващ усвояването, с 

възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за 

предсрочно погасяване. 
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2.6.2. Източници на погасяване (главница и лихва) - плащанията от  

Управляващия орган съгласно Договори за безвъзмездна финансова помощ и 

собствени приходи. 

2.7. Максимален лихвен процент, такси, комисионни и други  – 

плаваща лихва (лихвена база плюс надбавка за риск), не по-висок от 7 % 

годишно. 

Общият размер на разходите по обслужването на кредита – лихви плюс 

такси и комисионни за периода до издължаването му да не надвишават 

24 000 (двадесет и четири хиляди лева). 

3. Възлага на  Кмета на Община Две могили да проведе процедура по 

реда на Закона за обществените поръчки за избор на финансова институция, 

която да осигури необходимото финансиране. 

4. Възлага и делегира права на Кмета на Община Две могили да 

подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши 

всички останали необходими правни и фактически действия. 
  

Гласували 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  Колеги, в  

разгледаната днес докладна под точка 3 има направено искане за разглеждане 

и приемане на второ четене предложената ни Наредба № 13 за условията и 

реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби на територията на 

Община Две могили, област Русе.  

 Тъй като не бяха направени съществени предложения за нейното 

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

да бъде разгледана и приета на второ четене сега. 

 Разисквания по направеното предложение, нямаше. 

Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с 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 

№ 736 
 

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

Наредба № 13 за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с 

изявени дарби на територията на Община Две могили, област Русе.  

2. Определя същата да бъде разгледана като т. 36 от дневния ред, а т. 36 

да стане т. 37. 
 

 Гласували 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

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

Тридесет и шеста точка: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 220/25.06.2010 г., 

относно: Приемане на Наредба № 13 за условията и реда за осъществяване 

на закрила на деца с изявени дарби на територията на Община Две могили, 

област Русе. 

По нея докладва: 

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

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 01.09.2010 г. 

Разисквания по тридесет и шеста точка нямаше. 

По тридесет и шеста точка, Общинският съвет на основание чл. 21, 

ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3  от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 4, ал. 1 във връзка с 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. № 220 

от 25.06.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 737 
 

1. Приема на второ четене Наредба № 13 за условията и реда за 

осъществяване на закрила на деца с изявени дарби на територията на Община 

Две могили, област Русе, която влиза в сила от 01.09.2010 г. 

Приложение: Наредба № 13 за условията и реда за осъществяване на 

закрила на деца с изявени дарби на територията на Община Две могили, 

област Русе. 
 

 Гласували 13 (тринадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Тридесет и седма точка от дневния ред:  

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

1. Айдън Карамехмедов – Общински съветник: 

Г-н Кмете, искам да Ви уведомя, че след поройните дъждове много 

къщи в село Бъзовец бяха наводнени. Това се дължи на тръба, която минава 

по главния път и е запушена. Какво можем да направим по въпроса, защото 

всеки път когато завали дъжд това ще се повтаря. 

2. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 

Запознат съм със ситуацията в селото. Ходил съм лично на място. 

Проблемът е, че мястото където минава тръбата отдолу е частно. Човекът 

иска да си прибере реколтата преди да започнем почистването на тръбата. 

Трябва да се направи и моста, но това ще стане след като се изготви проект. 
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Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет – Две могили: 

 Поради изчерпване дневния ред на петдесет и първото заседание на 

Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
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