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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 
 

№ 53 
 

Днес, 27 септември 2010 година, в 14.00 часа, в сградата на Община 

Две могили, в конферентната зала, започна петдесет и третото заседание на V 

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

съвет.  

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

съветника. 

 Обяви, че заседанието на Общинския съвет е редовно и може да взема 

решения. 

В работата на съвета взеха участие: Драгомир Дамянов – Кмет на 

Община Две могили, граждани. 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  

Колеги, след насрочване на настоящото заседание на Общинския съвет, 

в деловодството му постъпиха три докладни записки, които с оглед характера 

си, се налага да бъдат разгледани извънредно днес, а именно:  

1. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 346/20.09.2010 г., 

относно: Предложение за запазване статут на ОУ ”Христо Ботев” село 

Баниска и СОУ „Св.св. Кирил и Методий” град Две могили в списъка на 

средищните училища в Република България. 

2. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 348/23.09.2010 г., 

относно: Кандидатстване на Община Две могили по програма за развитие на 

селските райони, мярка 321 – основни услуги за населението и икономиката в 

селските райони 

3. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 349/23.09.2010 г., 

относно: Кандидатстване на Община Две могили по програма за развитие на 

селските райони, мярка 321 – основни услуги за населението и икономиката в 

селските райони. 

Предлагам тези три докладни да бъдат разгледани съответно като т. 21, 

22, 23, а точка 21 – да стане т. 24. 

Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, 

култура и културно-историческо наследство”: Съгласен съм с 

направеното предложение за дневен ред на настоящото заседание на 
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Общинския съвет. Комисията по „Образование, култура и културно-

историческо наследство” разгледа Докладна записка от Драгомир Дамянов с 

вх. № 346/20.09.2010 г., относно: Предложение за запазване статут на ОУ 

”Христо Ботев” село Баниска и СОУ „Св.св. Кирил и Методий” град Две 

могили в списъка на средищните училища в Република България и има 

становище по нея, което ще представя аз. 

Йордан Великов – Председател на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”: Нашата комисия по “Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 

уредба, регионална политика и евроинтеграция” разгледа на свое заседание 

от 24.09.2010 г. предложените Докладни записки от Драгомир Дамянов с вх. 

348/23.09.2010 г. и с вх. 349/23.09.2010 г., относно: Кандидатстване на 

Община Две могили по програма за развитие на селските райони, мярка 321 – 

основни услуги за населението и икономиката в селските райони. Имаме 

становища по тях, които ще докладва пред вас Айдън Карамехмедов. 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  

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. № 317/27.08.2010 г., 

относно: Временно преместване на Детска ясла „Радост”. 

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

2. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 318/27.08.2010 г., 

относно: Включване на Община Две могили в проекта за въвеждане на 

задължителна предучилищна подготовка за децата, навършили пет-годишна 

възраст през учебната 2010/2011г. 

Докладва: Светлозар Донев – Председател на Комисията по 

„Образование, култура и културно-историческо наследство”. 

3. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 321/08.09.2010 г., 

относно: Информация за дейността на Читалище „Никола Йонков Вапцаров 

1902” в село Кацелово през 2009 г. и насоки за работа през 2010 г. 

Докладва: Мехмед Чолаков – Секретар на Комисията по 

„Образование, култура и културно-историческо наследство”. 

4. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 324/09.09.2010 г., 

относно: Учредяване на право на прокарване на подземен оптичен кабел от 

км 31+760 на път І-5 Русе - Велико Търново до гр. Две могили през 
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поземлени имоти ПИ 20184.99.579; ПИ 20184.99.113; ПИ 20184.57.194; ПИ 

20184.55.179; ПИ 20184.90.179; ПИ 20184.55.188; ПИ 20184.47.205; ПИ 

20184.138.45 в землището на гр. Две могили и ПИ 20184.1.2785 по плана на 

гр. Две могили по искане на „РЕГИАНАСАТ” ООД, гр. Плевен, ул. „Иван 

Вазов”, №4, ет.5, офис 12. 

Докладва: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

5. Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 327/14.09.2010 г., 

относно: Информация за резултатите от учебно – възпитателната работа при 

ПГСС „К. А. Тимирязев” град Две могили за учебната 2009 – 2010 г. 

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

култура и културно-историческо наследство”. 

6. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 328/15.09.2010 г., 

относно: Определяне на представител на Община Две могили в Асоциация 

по В и К в Област Русе и съгласуване мандата му. 

Докладва: Огнян Георгиев – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

7. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 329/17.09.2010 г., 

относно: Отпускане на Ганка Райкова Тодоранова, живееща в град Две 

могили, на улица „Васил Левски” № 37 на еднократна финансова помощ за 

раждане на първо дете – Божия Йорданова Тодоранова. 

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

   Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

8. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 330/17.09.2010 г., 

относно: Отпускане на Христина Колева Христова, живееща в град Две 

могили, на булевард „България” № 55 на еднократна финансова помощ за 

раждане на трето дете – Елина Бисерова Йорданова. 

Докладва: Красимир Кунев – Член на Комисията по “Здравеопазване 

и социална политика”.  

   Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

9. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 331/17.09.2010 г., 

относно: Отпускане на Здравена Ефтимова Давидова, живееща в град Две 

могили, на улица „Вит” № 3 на еднократна финансова помощ за раждане на 

второ дете – Христина Станиславова Давидова. 

Докладва: Тодор Куцаров – Секретар на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

   Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 
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10. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 332/17.09.2010 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Пенка Янкова 

Стефанова, живееща в град Две могили, на улица „Васил Левски” № 40. 

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

   Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

11. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 333/17.09.2010 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Юлиян Димов 

Йорданов, живеещ в град Две могили, на улица „Младост” № 18. 

Докладва: Красимир Кунев – Член на Комисията по “Здравеопазване 

и социална политика”.  

   Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

12. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 334/17.09.2010 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Розалин Славов 

Славов, живеещ в село Кацелово, на улица „Калиакра” № 5. 

Докладва: Тодор Куцаров – Секретар на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

   Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

13. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 335/17.09.2010 

г., относно: Изменение на  Приложение 5.1. от Решение № 599 по Протокол 

45/29.01.2010 г., относно педагогическите кадри от общината, които имат 

право на заплащане на част от транспортните разходи за 2010 г., считано от 

15.09.2010 г. 

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

финанси”.  

14. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 336/17.09.2010 

г., относно: Отпускане на временен безлихвен заем от набирателната в 

бюджетната сметка. 

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

финанси”. 

15. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 337/17.09.2010 

г., относно: Промяна предназначението на имоти – публична общинска 

собственост. 

Докладва: Йордан Великов – Председател на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

16. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 338/17.09.2010 

г., относно: Допълнение на Актуализирания общински план за регионално 

развитие на Община Две могили 2007 – 2013 г. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по 

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

евроинтеграция”.  

17. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 339/17.09.2010 

г., относно: Информация за резултатите от участието на Община Две могили 

в Проекти по различните оперативни програми за периода 16.05.2009 г. до 

16.09.2010 г.. 

Докладва: Ахмед Феим – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

18. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 340/17.09.2010 

г., относно: Осигуряване на дърва за огрев на общински и обществени 

учреждения, ветерани от войните и определяне на продажна цена на дървата 

за огрев и строителния материал за отоплителен сезон 2010-2011г. 

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

гори и опазване на околната среда”. 

Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

19. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 341/17.09.2010 

г., относно: Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на маркирана 

на корен дървесина /топола/ от № 000147 по картата на възстановената 

собственост на землище с. Широково, общ. Две могили, в местността „Дар 

боаз”, с площ от 26,283 дка и начин на трайно ползване „Гора в земеделски 

земи” и определяне на продажна цена на дървесината по категории. 

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

и опазване на околната среда”. 

Тодор Куцаров – Секретар на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

Пламен Лашев – Секретар на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

20. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 342/17.09.2010 

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

собственост. 

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. 346/20.09.2010 г., 

относно: Предложение за запазване статут на ОУ ”Христо Ботев” село 

Баниска и СОУ „Св.св. Кирил и Методий” град Две могили в списъка на 

средищните училища в Република България. 

Докладва: Светлозар Донев – Председател на Комисията по 

„Образование, култура и културно-историческо наследство”. 

22. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. 348/23.09.2010 г., 

относно: Кандидатстване на Община Две могили по програма за развитие на 
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селските райони, мярка 321 – основни услуги за населението и икономиката в 

селските райони. 

Докладва: Йордан Великов – Председател на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

23. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. 349/23.09.2010 г., 

относно: Кандидатстване на Община Две могили по програма за развитие на 

селските райони, мярка 321 – основни услуги за населението и икономиката в 

селските райони. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

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

Гласували 17 (седемнадесет) съветника.  

 „ За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
   

Първа точка от дневния ред: 

1. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 317/27.08.2010 г., 

относно: Временно преместване на Детска ясла „Радост”. 

По нея докладва:  

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

социална политика”:  

Комисията по „Здравеопазване и социална политика” разгледа 

докладната записка. Преди време взехме такова решение за преместване на  

детската ясла в сградата на ЦДГ, поради предстоящ ремонт на сградата, 

където се помещаваше Детска ясла „Радост”. Не е проблем да удължим срока 

за настаняване на детската ясла. Становището на комисията е предложението 

за удължаване на срока на преместване на Детска ясла „Радост” да се 

подкрепи, като първа точка от решението ни да добие следния вид: Дава 

съгласието си за срок от една година, считано от 01.10.2010 г. до 01.10.2011 г. 

Детска ясла „Радост” град Две могили да бъде настанена в сградата на ЦДГ 

„Св.св. Кирил и Методий” град Две могили. 

Разисквания по първа точка нямаше. 

По първа точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 

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

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

и Докладна записка с вх. № 317 от 27.08.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 749 
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1. Дава съгласието си за срок от една година, считано от 01.10.2010 г. 

до 01.10.2011 г. Детска ясла „Радост” град Две могили да бъде настанена в 

сградата на ЦДГ „Св.св. Кирил и Методий” град Две могили. 

 2. Упълномощава Кмета на Община Две могили, да предприеме 

необходимите действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 
 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 318/27.08.2010 г., 

относно: Включване на Община Две могили в проекта за въвеждане на 

задължителна предучилищна подготовка за децата, навършили пет-годишна 

възраст през учебната 2010/2011г. 

По нея докладва: 

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

култура и културно-историческо наследство”. 

Докладната записка беше разгледана на заседание на комисията. 

Задължителната предучилищтна подготовка за децата, навършили пет 

години, въведе Парламентът с приемането на второ четене на промени в 

Закона за народната просвета. Имаме опасения, обаче, че общините в 

България, все още не са достатъчно подготвени да посрещнат тези промени 

на 100 %. Затова смятаме, че за сега при нас тази задължителна 

предучилищтна подготовка следва да се извършва в ЦДГ. Но становището ни 

е да подкрепим предложеното ни решение. 

Разисквания по втора точка нямаше. 

По втора точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 

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

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

и във връзка с писмо на Министъра на образованието, младежта и 

науката с вх. № 2605/13.08.2010 г. и Докладна записка № 318 от 

27.08.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 750 
 

1. Дава съгласието си за включване на Община Две могили в проекта за 

въвеждане на задължителна предучилищна подготовка за децата, навършили 

петгодишна възраст от учебната 2010/2011 г. 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили, да предприеме 

необходимите действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 

Приложение: Заявка и Декларация до Министъра на образованието, 

младежта и науката от Кмета на Община Две могили. 
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 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 321/08.09.2010 г., 

относно: Информация за дейността на Читалище „Никола Йонков Вапцаров 

1902” в село Кацелово 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”: 

Информацията на Читалището в село Кацелово също беше разгледана 

на наше заседание на комисията. Прави впечатление, че дейността на 

Читалището е много обширна. Освен традиционните празници имат и много 

други участия и спечелени награди. Комисията дава отлична оценка на това 

Читалище и приема информацията. 

Разисквания по трета точка нямаше. 

По трета 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. 

№ 321 от 08.09.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 751 
 

1. Приема за сведение Информация за дейността на Читалище „Никола 

Йонков Вапцаров 1902” в село Кацелово през 2009 г. и насоки за работа през 

2010 г. 

Приложение: Информация за дейността на Читалище „Никола Йонков 

Вапцаров 1902” в село Кацелово през 2009 г. и насоки за работа през 2010 г. 
 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 324/09.09.2010 г., 

относно: Учредяване на право на прокарване на подземен оптичен кабел от 

км 31+760 на път І-5 Русе - Велико Търново до гр. Две могили през 

поземлени имоти ПИ 20184.99.579; ПИ 20184.99.113; ПИ 20184.57.194; ПИ 

20184.55.179; ПИ 20184.90.179; ПИ 20184.55.188; ПИ 20184.47.205; ПИ 

20184.138.45 в землището на гр. Две могили и ПИ 20184.1.2785 по плана на 
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гр. Две могили по искане на „РЕГИАНАСАТ” ООД, гр. Плевен, ул. „Иван 

Вазов”, №4, ет.5, офис 12. 

По нея докладва: 

1. Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

Докладната записка е разгледана на наше заседание. Това е докладна 

със специфична материя. Ние и преди сме приемали такива решения. Става 

въпрос за прокарване на кабел за подобряване качеството на кабелната 

телевизия. Към докладната са приложени необходимите за нея доказателства. 

Така, че становището на комисията е да приемем предложеното ни решение.  

В разискванията по четвърта точка взеха участие: 

1. Енчо Петров – Общински съветник: От скицата не става много 

ясно откъде ще премине този кабел? И откъде идва всъщност? 

2. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  

Действително трасето на кабела не е оцветено на скицата, но е описано 

в план-схемата. От нея става ясно, че той преминава през полски пътища и 

един местен път, които са публична общинска собственост. Кабелът идва от 

Обретеник към Две могили и има дължина около 2 500 метра. 

След приключване разискваияна по четвърта точка, Общинският 

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

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

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

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

във връзка с чл. 193 от Закона за устройство на територията, във връзка 

с чл. 295, ал. 7 от Закона за  електронните съобщения и Докладна 

записка № 324 от 09.09.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 752 
 

1. Учредява в полза на „РЕГИАНАСАТ” ООД, гр. Плевен, ул. „Иван 

Вазов” № 4, ет. 5, офис 12 безвъзмездно сервитут – право на прокарване на 

подземен оптичен кабел от километър 31+760 (тридесет и едно, плюс, 

седемстотин и шестдесет) на републикански път І-5 (римско едно, тире, 

арабско пет) Русе – Велико Търново до гр. Две могили през поземлени имоти 

ПИ 20184.99.579; ПИ 20184.99.113; ПИ 20184.57.194; ПИ 20184.55.179; ПИ 

20184.90.179; ПИ 20184.55.188; ПИ 20184.47.205; ПИ 20184.138.45 в 

землището на гр. Две могили и ПИ 20184.1.2785 по плана на гр. Две могили, 

които са общинска публична собственост.  

2. Задължава Кмета на общината да издаде заповед за учредяване на 

право на прокарване, съгласно чл. 193, ал. 4 от Закона за устройството на 

територията по приложената план – схема. 

3. Упълномощава Кмета на Община Две могили, да предприеме 

необходимите действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 
 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  
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 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 327/14.09.2010 г., 

относно: Информация за резултатите от учебно – възпитателната работа при 

ПГСС „К. А. Тимирязев” град Две могили за учебната 2009 – 2010 г. 

По нея докладва: 

1. Сезер Сабах – Член на Комисията по „Образование, култура и 

културно-историческо наследство”. 

Комисията разгледа предоставената информация на ПГСС „К. А. 

Тимирязев” град Две могили за учебната 2009 – 2010 г. За гимназията не 

можем да говорим лоши работи, тъй като председателя на комисията ни е 

нейния директор. Училището се справя добре с делегирания бюджет. Броя на 

децата и през тази учебна година се запазва – нито е намалял, нито се е 

увеличил. Материално-техническата база е стара, но такива се реалностите. 

Становището на комисията е да приемем предложената ни информация. 

В разискванията по пета точка взеха участие: 

1. Светлозар Донев – Общински съветник: 

Постарал съм се съвсем накратко, но пълно да представя информацията 

си за нашето училище. Действително, имаме проблем единствено с 

материалната база, която наистина е доста стара. Но от гледна точка на 

техниката мога да кажа, че сега практиката на учениците я изнесохме навън. 

Сега учениците прекарват част от практиката си с арендаторите, които 

разполагат с добра техника. На този етап имаме нужда от закупуването само 

на три компютъра.  

След приключване на разискванията по 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 Решение № 565 по Протокол № 44/18.12.2009 г. и Докладна 

записка с вх. № 327 от 14.09.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 753 
 

1. Приема за сведение Информация за резултатите от учебно – 

възпитателната работа при ПГСС „К. А. Тимирязев” град Две могили за 

учебната 2009 – 2010 г. 

Приложение: Информация за резултатите от учебно – възпитателната 

работа при ПГСС „К. А. Тимирязев” град Две могили за учебната 2009 – 2010 

г. 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

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

Шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 328/15.09.2010 г., 

относно: Определяне на представител на Община Две могили в Асоциация 

по В и К в Област Русе и съгласуване мандата му. 

По нея докладва: 

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

и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 

уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

На свое заседание комисията разгледа докладната записка, в която се 

предлага да определим представител, който да замества кмета, когато той 

няма възможност да участва лично в работата на Асоциацията по В и К в 

област Русе с обхват обособената територия на „Водоснабдяване и 

канализация” ООД град Русе. Боян Симеонов е наш представител в 

дружеството по В и К, така че е нормално той да продължи да работи по това 

направление, тъй като той е най-добре е запознат с работата в търговското 

дружество. Комисията подкрепя предложението. 

Разисквания по шеста точка нямаше. 

По шеста точка от дневния ред, Общинският съвет на основание  

чл. 21, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 7 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

чл. 10в, т. 7 във връзка с чл. 198е, ал. 3, пр. 2 и ал. 5 от Закона за водите, 

във връзка с писмо с вх. № 1500 – 59 от 10.09.2010 г. на Областния 

управител на Област Русе и Докладна записка с вх. № 328 от 15.09.2010 

г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 754 
 

1. Определя за представител на Община Две могили в Асоциация по В 

и К в област Русе, с обхват обособената територия на „Водоснабдяване и 

канализация” ООД град Русе инж. Боян Симеонов Иванов – зам.-кмет, който 

да замества Кмета на Общината, при невъзможност той да участва лично. 

2. Мандатът на заместващия представител на Община Две могили в 

Асоциацията започва от датата на учредяването и и изтича с приключване на 

мандата на настоящия Общински съвет. 
 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 329/17.09.2010 г., 

относно: Отпускане на Ганка Райкова Тодоранова, живееща в град Две 
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могили, на улица „Васил Левски” № 37 на еднократна финансова помощ за 

раждане на първо дете – Божия Йорданова Тодоранова. 

По нея докладва: 

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

социална политика”. 

Комисията разгледа докладната. Всички изискуеми документи са 

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

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

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

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

Нашата Комисия разглада заявлението и излезе със становище да се 

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

Иванов Тодоранов не е жител на нашата Община.  

Разисквания по седма точка нямаше. 

По седма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 

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

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

във връзка с 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 № 

329 от 17.09.2010 г.,  прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 755 
 

1. Отпуска на Ганка Райкова Тодоранова с ЕГН 8103175356, живееща в 

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

№ 37 еднократна финансова помощ в размер на 100.00 (сто) лева за раждане 

на първо дете – Божия Йорданова Тодоранова, родена на 07.04.2010 г., тъй 

като бащата – Йордан Иванов Тодоранов 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 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Осма точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 330/17.09.2010 г., 

относно: Отпускане на Христина Колева Христова, живееща в град Две 

могили, на булевард „България” № 55 на еднократна финансова помощ за 

раждане на трето дете – Елина Бисерова Йорданова. 

Докладва:     

По нея докладва: 

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

социална политика”. 

Комисията разгледа заявлението на Христина Колева Христова. Детето 

е трето за г-жа Христова. Всички изискуеми документи по Наредба № 10 са 

налице, така че становището на комисията е да се уважи молбата. 

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

Нашата комисия също разгледа заявлението на г-жа Христова от град 

Две могили и излезе със становище да бъдат отпуснати 300 лева за раждане 

на трето дете. 

Разисквания по осма точка нямаше. 

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

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

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

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

във връзка с чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.3, 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 № 

330 от 17.09.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 756 
 

1. Отпуска на Христина Колева Христова с ЕГН 7108245372, живееща 

в град Две могили, община Две могили, област Русе, на булевард „България” 

№ 55 еднократна финансова помощ в размер на 300.00 (триста) лева за 

раждане на трето дете – Елина Бисерова Йорданова, родена на 12.07.2010 г. 

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

решение на Общинския съвет”. 
 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Девета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 331/17.09.2010 г., 

относно: Отпускане на Здравена Ефтимова Давидова, живееща в град Две 

могили, на улица „Вит” № 3 на еднократна финансова помощ за раждане на 

второ дете – Христина Станиславова Давидова. 

По нея докладва: 

1. Тодор Куцаров – Секретар на Комисията по “Здравеопазване и 

социална политика”. 

Комисията разгледа докладната. Всички документи са налице и са 

редовни. Становището ни е молбата да се уважи. 

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

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

250 лева за раждане на второ дете. 

Разисквания по девета точка нямаше. 

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

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

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

от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

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

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

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

при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, 

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

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

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

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

вх. № 331 от 17.09.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 757 
 

1. Отпуска на Здравена Ефтимова Давидова с ЕГН 8504125436, 

живееща в град Две могили, община Две могили, област Русе, на улица „Вит” 

№ 3 еднократна финансова помощ в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева 

за раждане на второ дете – Христина Станиславова Давидова, родена на 

06.07.2010 г.  

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

решение на Общинския съвет”. 
 

 Гласували 17 (седемнадесет) съветника  

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Десета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 332/17.09.2010 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Пенка Янкова 

Стефанова, живееща в град Две могили, на улица „Васил Левски” № 40. 

По нея докладва: 

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

социална политика”. 

Комисията разгледа постъпилата молба от Пенка Янкова Стефанова. Тя 

моли да и бъде отпусната еднократна помощ на нея и синът и, който е 

безработен. Действително синът и – Петър Стефанов е трайно безработен, но 

не смятам, че вината е някъде на друго място, освен в него самият. 

Комисията отказва отпускането на еднократна помощ. 

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

финанси”. 

Комисията по „Бюджет и финанси” подкрепя становището на 

Комисията по “Здравеопазване и социална политика” и счита, че не следва да 

се отпуска еднократна финансова помощ на г-жа Стефанова. 

Разисквания по десета точка нямаше. 

По десета 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 № 

332 от 17.09.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 758 
 

1. Отказва да бъде отпусната на Пенка Янкова Стефанова с ЕГН 

3508115376, живееща в град Две могили, на улица „Васил Левски” № 40 

еднократна финансова помощ. 
  

Гласували 17 (седемнадесет) съветника 

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 333/17.09.2010 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Юлиян Димов 

Йорданов, живеещ в град Две могили, на улица „Младост” № 18. 
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По нея докладва: 

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

социална политика”. 

Постъпилата молба от Юлиян Димов Йорданов е разгледана от нашата 

комисия. В нея той моли да му бъде отпусната помощ с цел да се оперира. 

Становището на комисията е да се откаже отпускането на помощта. Ако ще 

се отпускат пари, то нека да бъде, след като се направи операцията.  

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

Нашата комисия също разгледа молбата и отказва отпускането на 

помощта. 

Разисквания по единадесета точка нямаше. 

По единадесета 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 № 

333 от 17.09.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 759 
 

1. Отказва да бъде отпусната на Юлиян Димов Йорданов с ЕГН 

6504075326, живеещ в град Две могили, на улица „Младост” № 18 

еднократна финансова помощ. 
  

Гласували 17 (седемнадесет) съветника 

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Дванадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 334/17.09.2010 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Розалин Славов 

Славов, живеещ в село Кацелово, на улица „Калиакра” № 5. 

По нея докладва: 

1. Тодор Куцаров – Секретар на Комисията по “Здравеопазване и 

социална политика”. 

Комисията разгледа подадената молба от Розалин Славов Славов. От 

представените документи се вижда, че лицето получава всички добавки, 

които му се полагат от Агенцията за Социално подпомагане. Баща му работи 
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като негов личен асистент по програма. Становището на комисията е молбата 

да не бъде уважена. 

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

Становището на Комисията по “Бюджет и финанси” е да бъде отказано 

отпускането на еднократна финансова помощ. 

В разискванията по дванадесета точка взеха участие: 

1. Велко Иванов – Общински съветник: 

Искам да ви кажа само, че аз много добре познавам семейството на 

Розалин и съм виждал условията, в които живее той. Положението при тях е 

наистина трагично. Освен за Розалин, който е на легло и с психични 

отклонения, бащата трябва да се грижи и за дядото, който също е на легло. 

Братът на Розалин физически е добре, но не и психически. Не може да си 

намери нормална работа, защото просто никой не иска да го оставя да работи 

сам без надзор, тъй като не се знае какво ще направи. Моето предложение е 

да се отпуснат някакви средства – 100 лева да речем, за да видят хората, че 

Общината мисли за тях и не ги е забравила. 

2. Петър Петров – Общински съветник: 

Г-н Иванов познава най-добре семейството. Ние като комисия не 

можем да видим толкова отблизо какво е състоянието на семейството. Аз 

подкрепям предложението на Велко Иванов да се отпуснат 100 лева. 

3. Байчо Георгиев – Председател на общинския съвет: 

По тази точка от дневния ред има напревени две предложения. Първото 

– Отказва да бъде отпусната на Розалин Славов Славов еднократна 

финансова помощ, съгласно докладната записка. Второто – Отпуска на 

Розалин Славов Славов еднократна финансова помощ в размер на 100 лева, 

направено от Общинския съветник Велко Иванов Иванов сега. 

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

Славов Славов трябва да се откаже отпускането на еднократна финансова 

помощ, полагат подписа си в първата колонка („За”). Други, които считат, че 

на Розалин Славов Славов трябва да бъде отпусната еднократна финансова 

помощ в размер на 100 лева, полагат подписа си във втората колонка 

(„Против”). Ако има трети, които не са съгласни нито с първото, нито с  

второто предложение, полагат подписа си в третата колонка („Въздържал 

се”).  

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

гласуването по тази точка? 

Няма. Тогава моля да пристъпим към гласуване. 

Общинските съветници полагат подписите си в предложената им 

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

Председателя на Общинския съвет обявява резултатите от гласуването. 

Байчо Георгиев каза: 

Колеги, резултатите от гласуването по тази точка са следните: 

1. За първото предложение – Отказва да бъде отпусната на Розалин 

Славов Славов еднократна финансова помощ, съгласно докладната записка 

са гласували 3 (три) общински съветника. 
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2. За второто предложение – Отпуска на Розалин Славов Славов 

еднократна финансова помощ в размер на 100 лева са гласували 13 

(тринадесет) общински съветника. 

3. 1 (един) общински съветници са гласували „Въздържал се”. 

Това означава, че се приема второто предложение.   

След приключване на разискванията по дванадесета 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 № 

334 от 17.09.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 760 
 

1. Отпуска на Розалин Славов Славов с ЕГН 8702225367, живеещ в 

село Кацелово, на улица „Калиакра” № 5 еднократна финансова помощ в 

размер на 100 (сто) лева. 

 2. Задължава го да представи в Общинския съвет оправдателни 

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

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

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

решение на Общинския съвет”. 
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника 

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 3 гласа 

 „Въздържал се” - 1 гласа 
 

Тринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 335/17.09.2010 г., 

относно: Изменение на  Приложение 5.1. от Решение № 599 по Протокол 

45/29.01.2010 г., относно педагогическите кадри от общината, които имат 

право на заплащане на част от транспортните разходи за 2010 г., считано от 

15.09.2010 г. 

По нея докладва: 

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

Комисията разгледа докладната записка за промяна на списъците с 

педагогически кадри, които работят, но не живеят в нашата Община.  Всяка 
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година се изготвя такъв списък. Тъй като Общината не разполага с 

преподаватели отговарящи на исканата специалност, то тогава, тези учители 

които пътуват от други населени места могат да получат до 85 % от 

направените транспортни разходи. Има направена справка в Бюрото по 

труда, от която е видно, че нямаме такива учители с тези специалности. По 

тази причина, комисията подкрепя направеното предложение.  

Разисквания по тринадесета точка нямаше. 

По тринадесета 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. 1 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

чл. 83, ал. 3 във връзка с чл. 30, ал. 2 от Постановление на Министерския 

съвет № 27/9.02.2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на 

Република България за 2009 г. и Докладна записка № 335 от 17.09.2010 г., 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 761 
 

1. Изменя Приложение 5.1. от Решение № 599 по Протокол № 

45/29.01.2010 г., относно педагогическите кадри от общината, които имат 

право на заплащане на част от транспортните разходи за 2010 г. 

2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 

Приложение: Списък на педагогическите кадри от общината, които 

имат право на заплащане на част от транспортните разходи за 2010 г. 
  

Гласували 17 (седемнадесет) съветника 

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Четиринадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 336/17.09.2010 г., 

относно: Отпускане на временен безлихвен заем от набирателната в 

бюджетната сметка. 

По нея докладва: 

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

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа постъпилата докладна 

записка от кмета на общината за отпускане на безлихвен заем от 

набирателната в бюджетната сметка. Заемът е необходим за осъществяването 

на спечелени три проекта, за които не разполагаме със свободни средства в 

бюджета. Размерът на заема е 61 527 лева от набирателната сметка. Това се 

прави често и няма нищо нередно, затова становището ни е да подкрепим 

докладната записка, като предлагаме решението да има следния вид: 
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1. Дава съгласието си за предоставяне на временен безлихвен заем на 

бюджета на Община Две могили през 2010 г. в размер на 61 527 (шестдесет и 

една хиляди петстотин двадесет и седем) лева от набирателната сметка, както 

следва: 

1.1. 31 000 (тридесет и една хиляди) лева, представляващи недостиг за 

погасяване на главница в размер на 115 128 (сто и петнадесет хиляди сто 

двадесет и осем) лева с падеж 25.09.2010 г., произтичащ от Договор за кредит 

№ 78 от 09.03.2010 г..  

1.2. 17 447 (седемнадесет хиляди четиристотин четиридесет и седем) 

лева, представляващи 15 % от разходите по проекта  за ремонт и оборудване 

на педиатричен кабинет, произтичащ от Партньорско споразумение № 7. 

1.3. 13 080 (тринадесет хиляди и осемдесет) лева, представляващи 30 % 

от дължимата сума за почистване на общинските мери и пасища, произтичащ 

от Договор № 141/22.07.2010 г. 

2. Сроковете за погасяване на временния безлихвен заем, са както 

следва: 

2.1. По т. 1.1 – след одобрение и възстановяване на средствата от 

искане за разплащане от Оперативна програма „Околна среда  2007-2013 г.”. 

2.2. По т. 1.2. – след одобрение на финалните отчети по проекта от 

Изпълнителната агенция на Министерството на финансите. 

2.3. По т. 1.3. – след получаване на одобрение за плащане от Държавен 

фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

3. Упълномощава Кмета на Община Две могили, да предприеме 

необходимите действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 

Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 

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

ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

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

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, във връзка чл. 24, т. 

3 от Закона за общинския бюджет, във връзка с чл. 4, ал. 1, пр. 1 от 

Договор за кредит № 78/09.03.2010 г. с „Фонд за органите за местно 

самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, във връзка с чл. 1, раздел 

„Задължения на партньора” т. 7, пр. 1 и чл. 3 от Партньорско 

споразумение № 7 с Асоциацията на Дунавските общини, във връзка с 

чл. 3, ал. 2, т. 1 от Договор № 141/22.07.2010 г. с ЕТ „Семвър – Павлина 

Върбанова” град Бяла и Докладна записка № 336 от 17.09.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 762 
 

1. Дава съгласието си за предоставяне на временен безлихвен заем на 

бюджета на Община Две могили през 2010 г. в размер на 61 527 (шестдесет и 

една хиляди петстотин двадесет и седем) лева от набирателната сметка, както 

следва: 
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1.1. 31 000 (тридесет и една хиляди) лева, представляващи недостиг за 

погасяване на главница в размер на 115 128 (сто и петнадесет хиляди сто 

двадесет и осем) лева с падеж 25.09.2010 г., произтичащ от Договор за кредит 

№ 78 от 09.03.2010 г..  

1.2. 17 447 (седемнадесет хиляди четиристотин четиридесет и седем) 

лева, представляващи 15 % от разходите по проекта  за ремонт и оборудване 

на педиатричен кабинет, произтичащ от Партньорско споразумение № 7. 

1.3. 13 080 (тринадесет хиляди и осемдесет) лева, представляващи 30 % 

от дължимата сума за почистване на общинските мери и пасища, произтичащ 

от Договор № 141/22.07.2010 г. 

2. Сроковете за погасяване на временния безлихвен заем, са както 

следва: 

2.1. По т. 1.1 – след одобрение и възстановяване на средствата от 

искане за разплащане от Оперативна програма „Околна среда  2007-2013 г.”. 

2.2. По т. 1.2. – след одобрение на финалните отчети по проекта от 

Изпълнителната агенция на Министерството на финансите. 

2.3. По т. 1.3. – след получаване на одобрение за плащане от Държавен 

фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

3. Упълномощава Кмета на Община Две могили, да предприеме 

необходимите действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 
  

Гласували 17 (седемнадесет) съветника 

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Петнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 337/17.09.2010 г., 

относно: Промяна предназначението на имоти – публична общинска 

собственост. 

По нея докладва: 

1. Йордан Великов – Председател на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”:  

Комисията разгледа докладната записка за промяна на 

предназначението на имоти от публична в частна – общинска собственост. 

Това се прави, поради инверстиционното предложение на „Н Солар” за 

изграждането на фотоволтаична централа на територията на Общината. В 

Две могили, Пепелина, Острица, Каран Върбовка и Кацелово са проведени 

общи събрания на населението, от които са ни предоставени протоколите и 

списъците с подписите на жителите от съответните селища. След като 

жителите на тези населени места са съгласни да бъде променено 

предназначението на тези пасища и мери от публична в частна, становището 

на комисията е да се подкрепи предложеното ни решение. 

Разисквания по петнадесета точка нямаше. 

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

1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
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самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от 

Правилника за организация и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация във 

връзка с чл. 25 ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделски земи, във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 54, ал. 1 

във връзка с чл. 63, ал. 3 от Закона за прякото участие на гражданите в 

държавната власт и местното самоуправление, във връзка с т. 2.1. от 

наше Решение № 734 по Протокол № 51/05.08.2010 г. и Докладна записка 

№ 337 от 17.09.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 763 
 

1. Изразява предварително съгласие за промяна предназначението на 

пасищата и мерите по реда на чл. 25, ал. 1, изр. 2 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи върху следните имоти, както следва: 

 1. 1. Имот – частна общинска собственост по Акт № 2169 от 19.01.2010 

г. на Кмета на Община Две могили и Скица на поземлен имот № 8688 от 

24.09.2010 г. на службата по „Геодезия, картография и кадастър” град Русе, а 

именно: Поземлен имот с идентификатор 20184.39.278 (двадесет хиляди сто 

осемдесет и четири, точка, тридесет и девет, точка, двеста седемдесет и 

осем), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед № РД-18-5/19.01.2010 година на Изпълнителния директор на 

Агенцията по геодезия, картография и кадастър, представляващ земеделска 

територия с начин на трайно ползване – скали с площ от 18.576 (осемнадесет 

декара петстотин седемдесет и шест квадратни метра), находяща се в 

землището на град Две могили, община Две могили, област Русе, 

съставляваща парцел 278 (двеста седемдесет и осем) от масив 39 (тридесет и 

девет), при граници: поземлен имот с идентификатор 20184.39.264 (двадесет 

хиляди сто осемдесет и четири, точка, тридесет и девет, точка, двеста 

шестдесет и четири) и поземлен имот с идентификатор 20184.39.279 

(двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, тридесет и девет, точка, 

двеста седемдесет и девет). 

1. 2. Имот – частна общинска собственост по Акт № 1520 от 20.03.2009 

г. на Кмета на Община Две могили и Скица на поземлен имот № 8701 от 

24.09.2010 г. на службата по „Геодезия, картография и кадастър” град Русе, а 

именно: Поземлен имот с идентификатор 20184.39.264 (двадесет хиляди сто 

осемдесет и четири, точка, тридесет и девет, точка, двеста шестдесет и 

четири), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед № РД-18-5/19.01.2010 година на Изпълнителния директор на 

Агенцията по геодезия, картография и кадастър, представляващ земеделска 

територия с начин на трайно ползване – пасище с площ от 285.593 (двеста 

осемдесет и пет декара и петстотин деветдесет и три квадратни метра), 

находяща се в землището на град Две могили, община Две могили, област 

Русе, съставляваща парцел 264 (двеста шестдесет и четири) от масив 39 

(тридесет и девет), при граници: поземлен имот с идентификатор 
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20184.39.279 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, тридесет и 

девет, точка, двеста седемдесет и девет), поземлен имот с идентификатор 

20184.39.275 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, тридесет и 

девет, точка, двеста седемдесет и пет), поземлен имот с идентификатор 

20184.39.278 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, тридесет и 

девет, точка, двеста седемдесет и осем), поземлен имот с идентификатор 

20184.39.260 (двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, тридесет и 

девет, точка, двеста шестдесет), поземлен имот с идентификатор 20184.39.43 

(двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, тридесет и девет, точка, 

четирдесет и три), поземлен имот с идентификатор 20184.39.261 (двадесет 

хиляди сто осемдесет и четири, точка, тридесет и девет, точка, двеста 

шестдесет и едно) и поземлен имот с идентификатор 20184.39.265 (двадесет 

хиляди сто осемдесет и четири, точка, тридесет и девет, точка, двеста 

шестдесет и пет). 

1. 3. Имот – частна общинска собственост по Акт № 1859 от 15.06.2009 

г. на Кмета на Община Две могили и Скица № К 223094 от 27.09.2010 г. на 

Общинска служба по „Земеделие” град Две могили, а именно: Пасище, мера 

с площ от 131.598 (сто тридесет и един декара петстотин деветдесет и осем 

квадратни метра), шеста категория на земята при неполивни условия, 

находяща се в местността „Кариерите”, съставляваща имот № 021001, парцел 

1 (едно) от масив 21 (двадесет и едно) по картата на възстановената 

собственост на земеделската земя в землището на село Пепелина, ЕКАТТЕ 

55837, община Две могили, област Русе при граници и съседи: имот № 

022001 – Кариера-скара на Община Две могили, област Русе, имот № 023001 

– път ІІІ клас на Държавата, имот № 048001 – път ІV клас на Община Две 

могили, област Русе, имот № 175007 – друг складов терен на Държавен 

поземлен фонд – МЗГ, имот № 020001 – гора в земеделски земи на Община 

Две могили, област Русе и имот № 123001 – полски път на Община Две 

могили. Върху имота има следните ограничения: Да се използва съгласно 

Закона за горите и Правилника за прилагането му. Главна водопроводна 

мрежа. Над водопровода и на три метра от двете му страни се забранява 

разполагане на трайни и временни постройки и трайни насъждения. 

1. 4. Имот – частна общинска собственост по Акт № 2170 от 19.01.2010 

г. на Кмета на Община Две могили и Скица № К 223096 от 27.09.2010 г. на 

Общинска служба по „Земеделие” град Две могили, а именно: Кариера, скала 

с площ от 36.402 (тридесет и шест декара четиристотин и два квадратни 

метра), съставляваща имот № 022001, парцел 1 (едно) от масив 22 (двадесет и 

две) по картата на възстановената собственост на земеделската земя в 

землището на село Пепелина, ЕКАТТЕ 55837, община Две могили, област 

Русе при граници и съседи: имот № 021001 – пасище, мера на Община Две 

могили, имот № 023001 – път ІІІ клас на Държавата и Землищна граница на 

село Пепелина, община Две могили, област Русе. 

1. 5. Имот – частна общинска собственост по Акт № 1926 от 15.06.2009 

г. на Кмета на Община Две могили и Скица № К 223095 от 27.09.2010 г. на 

Общинска служба по „Земеделие” град Две могили, а именно: Пасище, мера 

с площ от 119.632 (сто и деветнадесет декара шестстотин тридесет и два 
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квадратни метра), девета категория на земята при неполивни условия, 

находяща се в местността „Киллик дере”, съставляваща имот № 175006, 

парцел 6 (шест) от масив 175 (сто седемдесет и пет), образуван от имот № 

175004 по картата на възстановената собственост на земеделската земя в 

землището на село Пепелина, ЕКАТТЕ 55837, община Две могили, област 

Русе при граници и съседи: имот № 175007 – друг складов терен на 

Държавен поземлен фонд – МЗГ, имот № 018048 – нива на Ценка Янкова 

Маркова, имот № 018043 – нива на Ангел Величков Димитров, имот № 

018042 – нива на Ангел Величков Димитров, имот № 018011 – нива на Ангел 

Величков Димитров, имот № 018012 – нива на Ангел Величков Димитров, 

имот № 018047 – нива на Николинка Йорданова Александрова, имот № 

018046 – нива на Лионида Йорданова Стойкова, имот № 018014 – нива на 

Държгавен поземлен фонд, имот № 018035 – нива на Славка Димова Кънева, 

имот № 018034 – нива на Мара Ангелова Петкова, имат № 018016 – нива на 

Христо Димитров Христов, имот № 175003 – друга посевна площ на 

Държавен поземлен фонд и имот № 082001 – полски път на Община Две 

могили, област Русе. 

1. 6. Имот – частна общинска собственост по Акт № 602 от 18.05.2006 

г. на Кмета на Община Две могили и Скица № К 18284 от 27.09.2010 г. на 

Общинска служба по „Земеделие” град Две могили, а именно: Пасище, мера 

с площ от 890.248 (осемстотин и деветдесет декара двеста четирдесет и осем 

квадратни метра), девета категория на земята при неполивни условия, 

съставляваща имот № 000109, парцел 109 (сто и девет), образуван от имот № 

000102 по картата на възстановената собственост на земеделската земя в 

землището на село Острица, ЕКАТТЕ 54362, община Две могили, област 

Русе при граници и съседи: имот № 000040 – широколистна гора на МЗГ – 

ДЛ/ДДС, имот № 000124 – полски път на Община Две могили, област Русе, 

имот № 000105 – полски път на Община Две могили, област Русе, имот № 

000110 – полски път на Община Две могили, област Русе, имот № 036011 – 

наследствена нива на Марин Станев Момчилов, имот № 036012 – нива 

Община Две могили, област Русе, имот № 036016 – нива на наследници на 

Недка Тодорова Цанева, имот № 036014 – нива на Мария Дончева Василева, 

имот № 036006 – нива на наследници на Рада Иванова Машкова, имот № 

036007 – полски път на Община Две могили, облас Русе, имот № 036008 – 

нива на Стоянка Великова Христова и други, имот № 036009 – нива на Рада 

Великова Цанева, имот № 036010 – нива на Лена Добрева Иванова, имот № 

036003 – нива на Росен Антонов Станев, имот № 036004 – нива на 

наследници на Радко Недялков Петков, имот № 036005 – нива на наследници 

на Велика Иванова Стайкова – Машкова, имот № 000110 – полски път на 

Община Две могили, област Русе, имот № 000105 – полски път на Община 

Две могили, област Русе, имот № 000123 – полски път на Община Две 

могили, област Русе, имот № 037001 – нива на „С.Б.Рейсинг” ООД, имот № 

000123 – полски път на Община Две могили, област Русе, имот № 000105 – 

полски път на Община Две могили, област Русе, имот № 069002 – 

кравеферма на Лена Добрева Иванова и имот № 000087 – скала на Община 

Две могили, област Русе. 
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1. 7. Имот – частна общинска собственост по Акт № 600 от 18.05.2006 

г. на Кмета на Община Две могили и Скица № К 18285 от 27.09.2010 г. на 

Общинска служба по „Земеделие” град Две могили, а именно: Пасище, мера 

с площ от 477.119 (четиристотин седемдесет и седем декара сто и 

деветнадесет квадратни метра), девета категория на земята при неполивни 

условия, съставляваща имот № 000104, парцел 104 (сто и четири), образуван 

от имот № 000102 по картата на възстановената собственост на земеделската 

земя в землището на село Острица, ЕКАТТЕ 54362, община Две могили, 

област Русе при граници и съседи: имот № 000040 – широколистна гора на 

МЗГ – ДЛ/ДДС, Землищна граница на село Острица, община Две могили, 

област Русе, имот № 000124 – полски път на Община Две могили, област 

Русе, имот № 000105 – полски път на Община Две могили, област Русе, имот 

№ 038008 – нива на „Серес” АД, имот № 038007 – нива на наследници на 

Недка Тодорова Цанева, имот № 038005 – нива на Арун Нуриев Емурлов, 

имот № 038004 – нива на наследници на Минчо Димитров Петков, имот № 

038003 – нива на Рада Колева Ганчева, имот № 038002 – нива на Велика 

Малчева Стоянова.  

1. 8. Имот – частна общинска собственост по Акт № 2498 от 10.05.2010 

г. на Кмета на Община Две могили и Скица № К 38169 от 27.09.2010 г. на 

Общинска служба по „Земеделие” град Две могили, а именно: Пасище, мера 

с площ от 180.544 (сто и осемдесет декара петстотин четирдесет и четири 

квадратни метра), девета категория на земята при неполивни условия, 

находяща се в местността „Анковото”, съставляваща имот № 000001, парцел 

1 (едно) 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 № 000006 – полски път на Община 

Две могили, област Русе, имот № 000008 – полски път на Община Две 

могили, област Русе, Землищна граница на село Каран Върбовка, община Две 

могили, област Русе, имот № 100002 – залесена територия на МЗГ – ДЛ/ДДС, 

имот № 000006 – полски път на Община Две могили, област Русе и имот № 

100001 – залесена територия на МЗГ – ДЛ/ДДС.  

1. 9. Имот – частна общинска собственост по Акт № 2499 от 10.05.2010 

г. на Кмета на Община Две могили и Скица № К 38169 от 27.09.2010 г. на 

Общинска служба по „Земеделие” град Две могили, а именно: Пасище, мера 

с площ от 204.813 (двеста и четири декара осемстотин и тринадесет 

квадратни метра), девета категория на земята при неполивни условия, 

находяща се в местността „Анковото”, съставляваща имот № 000002, парцел 

2 (две) 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 № 000008 – полски път на Община 

Две могили, област Русе, имот № 100003 – залесена територия на МЗГ – 

ДЛ/ДДС, Землищна граница на село Каран Върбовка, община Две могили, 

област Русе, имот № 000003 – полски път на Община Две могили, област 

Русе и Землищна граница на село Каран Върбовка, община Две могили, 

област Русе. 
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1. 10. Имот – частна общинска собственост по Акт № 965 от 05.03.2008 

г. на Кмета на Община Две могили и Скица № К 25209 от 27.09.2010 г. на 

Общинска служба по „Земеделие” град Две могили, а именно: Пасище, мера 

с площ от 535.447 (петстотин тридесет и пет декара четиристотин четирдесет 

и седем квадратни метра), девета категория на земята при неполивни 

условия, съставляваща имот № 000257, парцел 257 (двеста петдесет и седем) 

по картата на възстановената собственост на земеделската земя в землището 

на село Кацелово, ЕКАТТЕ 36703, община Две могили, област Русе при 

граници и съседи: Землищна граница на село Кацелово, община Две могили, 

област Русе, имот № 106001 – широколистна гора на МЗГ – ДЛ/ДДС,  имот 

№ 106002 – широколистна гора на МЗГ – ДЛ/ДДС, имот № 106003 – просека 

на МЗГ – ДЛ/ДДС, имот № 106004 – широколистна гора на МЗГ – ДЛ/ДДС, 

имот № 106005 – широколистна гора на МЗГ – ДЛ/ДДС, имот № 000169 – 

пасище, мера на Земи по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, имот № 000252 – полски път на Община Две могили, 

област Русе,  имот № 092012 – нива на Йордана Билчева Кънчева, имот № 

092011 – нива на Марияна Вълчева Атанасова, имот № 092009 – нива на 

наследници на Николай Спасов Кунев, имот № 092008 – нива на Велко 

Иванов Иванов, имот № 092007 – нива на Радка Христова Билчева, имот № 

092006 – нива на Димитър Иванов Димитров, имот № 092005 – нива на 

„Серес” АД, имот № 092004 – нива на наследници на Димитър Иванов 

Стоянов, имот № 092003 – нива на Гергана Гецова Николова, имот № 092002 

– нива на Диан Неделчев Стоянов, имот № 092001 – нива на наследници на 

Кръстю Горанов Кунев, имот № 000255 – гора в земеделски земи на Община 

Две могили, област Русе,  имот № 000252 – полски път на Община Две 

могили, област Русе, имот № 000260 – гора в земеделски земи на Снежанка 

Иванова Николчева и имот № 000261 – гора в земеделски земи на Община 

Две могили, област Русе. Върху имота има следните ограничения: 

Магистрални, транзитни и отклонения до диаметър условен 1000 мм – ивици 

с широчина по 15 м от двете страни на оста на газопровода. Сервитути на 

имота 30.00 м, 15.00 м от едната страна и 15.00 м от другата страна. 

Ограниченията са съгласно чл. 20, ал. 1 от Наредба 16 от 09.06.2004 г. на 

МРРБ, МЗП и МЕЕЕ. 

1. 11. Имот – частна общинска собственост по Акт № 946 от 05.03.2008 

г. на Кмета на Община Две могили и Скица № К 25209 от 27.09.2010 г. на 

Общинска служба по „Земеделие” град Две могили, а именно: Пасище, мера 

с площ от 909.759 (деветстотин и девет декара седемстотин петдесет и девет 

квадратни метра), девета категория на земята при неполивни условия, 

съставляваща имот № 000169, парцел 169 (сто шестдесет и девет) по картата 

на възстановената собственост на земеделската земя в землището на село 

Кацелово, ЕКАТТЕ 36703, община Две могили, област Русе при граници и 

съседи: имот № 106005 – широколистна гора на МЗГ – ДЛ/ДДС,  имот № 

000164 – полски път на Община Две могили, област Русе, имот № 000063 – 

полски път на Община Две могили, област Русе, имот № 102024 – друга 

посевна площ на Земи по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, имот № 102025 – друга посевна площ на Земи по чл. 19 от 
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Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, имот № 102026 – 

друга посевна площ на Йордан Йорданов Вълчев, имот № 102027 – друга 

посевна площ на Земи по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи,  имот № 102025 – друга посевна площ на Земи по чл. 19 

от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, имот № 

000063 – полски път на Община Две могили, област Русе, имот № 000170 – 

жилищна територия на село Кацелово, имот № 000245 – път ІІІ клас на 

Държавата, имот № 000248 – местен път на Община Две могили, област Русе, 

имот № 000243 – водостопанствени съоръжения на Община Две могили, 

област Русе, имот № 000248 – местен път на Община Две могили, област 

Русе, имот № 107016 – ведомствен път на Община Две могили, област Русе, 

имот № 107004 – друга селскостопанска територия на Държавен поземлен 

фонд - МЗГ, имот № 107002 – друга селскостопанска територия на Иван 

Николаев Николаев, имот № 000399 – полски път на Община Две могили, 

област Русе, имот № 000252 – полски път на Община Две могили, област 

Русе, имот № 000257 – пасище, мера на Земи по чл. 19 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи,  имот № 000455 – 

широколистна гора на МЗГ – ДЛ/ДДС. 

 2. Промяната на предназначението да се извърши по реда и условията 

на Закона за опазване на земеделските земи. 

 3. Настоящото предварително съгласие важи до м. ноември 2011 г. 

4. Упълномощава Кмета на Община Две могили, да предприеме 

необходимите действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника 

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 1 гласа 
 

Шестнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 338/17.09.2010 г., 

относно: Допълнение на Актуализирания общински план за регионално 

развитие на Община Две могили 2007 – 2013 г. 

По нея докладва: 

1. Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”:  

Комисията по “Териториално устройство и строителство, общинска 

собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална 

политика и евроинтеграция” разгледа предложението за актуализиране на 

Общинския план за регионално развитие. Това допълнение на Общинския 

план за регионално развитие е свързано с намерението на общината да 

участва с проекти по различни оперативни програми. Считам, че това е 

рутинна процедура и ние нямаме основание, да откажем тази актуализация. 

За тези проекти за ремонт на пътищата говорим от много време. Не стана 

веднъж – сега ще опитаме пак. Комисията излезе със становище да 
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подкрепим предложеното ни решение, като предлагаме решението да добие 

следния вид: 

1. Допърва приоритет 1 „Подобряване на стандарта на живот в Община 

Две могили” от Актуализирания бщински план за регионално развитие на 

Община две могили 2007-2013 г. както следва: 

1.1. Мярка „Ремонт на ІV-то класната пътна мрежа-Шроково,Чилнов 

разклона  Баниска” да се промени на Мярка „Ремонт на ІV-то класната пътна 

мрежа-Шроково,Чилнов, разклона  Баниска и ремонт на водопровод по път 

RSE 1082 - ул. Георги Димитров с. Чилнов”. 

1.2. Мярка „Ремонт на ІV-то класна пътна мрежа Разклона –Бъзовец, 

Баниска посока Батишница” да се промени на „Ремонт на ІV-то класна пътна 

мрежа Разклона –Бъзовец Баниска посока Батишница и ремонт на 

водопровод по път RSE 1005 – ул. ”Георги Димитров” с. Бъзовец”. 

1. 3. Допълва нова мярка:  

1.3.1. „Ремонт на Гробищен парк гр. Две могили” - средства 390 000 

лева, които са от фондове на ЕС. 

1.3.2. “Подобряване на културната инфраструктура в община Две 

могили  и създаване на условия за по добри  културни услуги в Читалище 

"Св.Св Кирил и Методий" гр. Две могили” - средства 40 00 лева, които са от 

фондове на ЕС. 

1.3.3. „Изграждане на тематичен ваканционен младежки парк за спорт и 

отдих в Община Две могили” – средства 3 500 000 лева, които са от фондове 

на ЕС. 

2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението на Общинския съвет. 

В разискванията по шестнадесета точка взеха участие: 

1. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 

Това се прави във връзка с новите нормативни документи, които се 

изискват по Програмата  за развитие на селските райони. Където имаме ІV 

клас път, трябва да се извърши ремонт първо на водопроводните колектори и 

едва след това – да се направи асфалтиране. Проектът е на стойност 3 

милиона евро без ДДС. Другата мярка е за „Ремонт на Гробищен парк в град 

Две могили”. Там ще бъдат направени алеи, ще бъде прокаран водопровод, 

ще се изгради параклис и една допълнителна сграда за надгробни паметници. 

Ще се отдаде на една неправителствена организация да извърши тези неща. 

Другата мярка е за Читалището, което е в много тежко състояние. Трябва да 

се направи ремонт на покрива, на сцената, да се санира отвътре, да се смени 

пода. Средствата са 400 000 лева, които са от фондове на ЕС, а не както е 

записано в докладната – 40 000 лева. Четвърто, искаме да изградим 

Младежки център за отдих и спорт. В бившия Пионерски дом ще могат да се 

практикуват повече от двадесет вида спорт на закрито. В района на 

„Карибите” Общината има около 30 декара земя върху която ще бъде 

изградена база за отдих и почивка. Ще се направи и една туристическа 

пътека в посока Пепелина. Стойността на този проект е 2 000 000 евро. По 

всички тези проекти трябва да се кандидатства до 22.10.2010 г.   
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След приключване на разискванията по шестнадесета точка, 

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

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

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

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация, във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 4 и ал. 4 от 

Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие и Докладна 

записка № 338 от 17.09.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 764 
 

1. Допърва приоритет 1 „Подобряване на стандарта на живот в Община 

Две могили” от Актуализирания бщински план за регионално развитие на 

Община две могили 2007-2013 г. както следва: 

1.1. Мярка „Ремонт на ІV-то класната пътна мрежа-Шроково,Чилнов 

разклона  Баниска” да се промени на Мярка „Ремонт на ІV-то класната пътна 

мрежа-Шроково,Чилнов, разклона  Баниска и ремонт на водопровод по път 

RSE 1082 - ул. Георги Димитров с. Чилнов” – средства 3 000 000 евро, които 

са от фондове на ЕС. 

1.2. Мярка „Ремонт на ІV-то класна пътна мрежа Разклона –Бъзовец, 

Баниска посока Батишница” да се промени на „Ремонт на ІV-то класна пътна 

мрежа Разклона –Бъзовец Баниска посока Батишница и ремонт на 

водопровод по път RSE 1005 – ул. ”Георги Димитров” с. Бъзовец” – средства 

3 000 000 евро, които са от фондове на ЕС. 

1. 3. Допълва нова мярка:  

1.3.1. „Ремонт на Гробищен парк гр. Две могили” – средства 390 000 

лева, които са от фондове на ЕС. 

1.3.2. “Подобряване на културната инфраструктура в община Две 

могили  и създаване на условия за по добри  културни услуги в Читалище 

"Св.Св Кирил и Методий" гр. Две могили” – средства 400 00 лева, които са от 

фондове на ЕС. 

1.3.3. „Изграждане на тематичен ваканционен младежки парк за спорт и 

отдих в Община Две могили” – средства 2 000 000 евро, които са от фондове 

на ЕС. 

2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението на Общинския съвет. 
  

Гласували 17 (седемнадесет) съветника 

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Седемнадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 339/17.09.2010 г., 

относно: Информация за резултатите от участието на Община Две могили в 
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Проекти по различните оперативни програми за периода 16.05.2009 г. до 

16.09.2010 г.. 

По нея докладва: 

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

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 

уредба, регионална политика и евроинтеграция”:  

Комисията разгледа Информацията за резултатите от участието на 

Община Две могили в Проекти по различните оперативни програми за 

периода 16.05.2009 г. до 16.09.2010 г. Тя е изготвена съгласно приет от нас 

График да предоставянето на такива информации. Информацията показва 

какви проекти са реализирани през последната година. За съжаление без да 

умаловажаваме различните проекти, този който според мен е с най-голяма 

стойност и значение е проекта свързан с изграждането на „Модерна и 

ефективна администрация” в Община Две могили. Не е само това, че 

стойността му е в размер на 320 000 лева, т.е. нямаме проект с по-голяма 

стойност.  

В разискванията по седемнадесета точка взеха участие:  

1. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 

В доклада са описани само програмите, които са спечелени и които в 

момента се извършват. Има други по които работим, но още нямаме 

окончателно решение, дали са одобрени или не. 

След приключване на разискванията по седемнадесета 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 Решение № 565 по Протокол 

№ 44/18.12.2009 г. и Докладна записка с вх. № 339 от 17.09.2010 г., да 

приеме следното, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 765 
 

1. Приема Информация за резултатите от участието на Община Две 

могили в проекти по различните оперативни програми в период от м. май 

2009 г. до м. август 2010 г. 

Приложение: Информация за резултатите от участието на Община Две 

могили в проекти по различните оперативни програми в период от месец май 

2009 г. до месец август 2010 г. 
  

Гласували 17 (седемнадесет) съветника 

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Осемнадесета точка от дневния ред:  
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Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 340/17.09.2010 г., 

относно: Осигуряване на дърва за огрев на общински и обществени 

учреждения, ветерани от войните и определяне на продажна цена на дървата 

за огрев и строителния материал за отоплителен сезон 2010-2011 г. 

По нея докладва:  

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

опазване на околната среда”. 

С тази докладна се предлага да бъдат осигурени дърва за огрев 

общински и обществени учреждения, а също така и ветераните от войната. 

Такова решение обикновено вземаме всяка година по това време. По тази 

причина в решението, което ни се предлага няма някакви нови моменти, 

поради което предлагам да приемем така предложената ни докладна. 

Заявките за дърва за огрев са подадени от Кметовете на населени места и те 

трябва да са си направили добре сметката. Комисията счита, че представения 

обобщен списък за снабдяване с дърва общински и обществени учреждения,  

следва да се допълни с дърва за огрев за стадиона в Две могили – с 10 кум. м. 

и за чакалнята в село Чилнов – с 7 куб. м.. Така общото количество дърва за 

тези учреждения трябва да стане 649 куб.м. Освен това за осигуряване на 

ветераните от войните с дърва за огрев се изисква те да имат постоянен адрес 

на територията на Общината. Лицето Грозю Цанев Грозев не е с постоянен 

адрес на територията на нашата Община, затова предлагаме той да отпадне 

от списъка. Така дървата за ветераните ще станат 81 куб. м. или общо 730 

куб. м. Предлагаме още, след задоволяване на общинските и обществените 

учреждения и ветераните от войните, цената на дърва за местното население 

да се намали от 40 лева на 38 лева. 

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

Комисията по “Бюджет и финанси” разгледа докладната записка и 

поддържа ставовището, дървата за огрев за жителите от общината да си 

остане 40 лева – така както е предложено в докладната. 

3. Байчо Георгиев – Председател на общинския съвет: 

По тази точка от дневния ред има напревени две предложения по 

отношение цената за дървата за огрев за продажба на жители от общината. В 

останалата си част от решението разбирам, че няма промяна. Така. 

Първото – Продажната цена на на дървата за огрев и строителния 

материал за отоплителен сезон 2010-2011 г. за местното население да бъде 40 

лева за кубичен метър пространствен с включени разходи за транспорта, 

направено от Кмета на Общината в докладната записка. 

Второто – Продажната цена на на дървата за огрев и строителния 

материал за отоплителен сезон 2010-2011 г. за местното население да бъде 38 

лева за кубичен метър пространствен с включени разходи за транспорта, 

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

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

продажната цена на дървата за огрев и строителния материал за отоплителен 

сезон 2010-2011 г. за местното население трябва да бъде 40 лева за кубичен 

метър пространствен с включени разходи за транспорта, полагат подписа си в 

първата колонка („За”). Други, които считат, че продажната цена на дървата 
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за огрев и строителния материал за отоплителен сезон 2010-2011 г. за 

местното население трябва да бъде 38 лева за кубичен метър пространствен с 

включени разходи за транспорта, полагат подписа си във втората колонка 

(„Против”). Ако има трети, които не са съгласни нито с първото, нито с  

второто предложение, полагат подписа си в третата колонка („Въздържал 

се”).  

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

гласуването по тази точка? 

Няма. Тогава моля да пристъпим към гласуване. 

Общинските съветници полагат подписите си в предложената им 

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

Председателя на Общинския съвет обявява резултатите от гласуването. 

Байчо Георгиев каза: 

Колеги, резултатите от гласуването по тази точка са следните: 

1. За първото предложение – 40 лева за кубичен метър пространствен с 

включени разходи за транспорта са гласували 4 (четири) общински 

съветника. 

2. За второто предложение – 38 лева за кубичен метър пространствен с 

включени разходи за транспорта са гласували 13 (тринадесет) общински 

съветника. 

3. 0 (нула) общински съветници са гласували „Въздържал се”. 

Това означава, че предложението на Комисията по „Земеделие, гори и 

опазване на околната среда” продажната цена на дървата за огрев за местното 

население се приема. 

Разисквания по осемнадесета точка нямаше. 

По осемнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

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

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

Правилника за организация и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация във 

връзка с чл. 53, ал. 4 от Закона за горите, във връзка с чл. 80, ал. 8 от 

Правилника за прилагане на Закона за горите и  Докладна записка с вх. 

№ 340 от 17.09.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 766 
 

1. Дава съгласие, за отоплителния период 2010/2011 година,  

общинските и обществените учреждения да се снабдят безплатно с дърва за 

огрев по населени места в Община Две могили, в количества, посочени в 

Приложение № 1. 

2. При заявено желание от страна на ветераните от войните, с 

постоянен адрес на територията на Община Две могили (Приложение № 2) да 

се снабдят до 3 (три) пространствени кубични метра дърва за огрев, определя 

продажна цена в размер на 20 (двадесет) лева на пространствен кубичен 

метър. 
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3. След задоволяване на общинските и обществените учреждения, 

ветераните от войната, остатъкът от добитите дърва за огрев да се предложи 

на местното население на цена 38 (тридесет и осем) лева на пространствен 

кубичен метър с включени разходи по добива и транспортиране до мястото 

на живеене. Продажбата от временен склад да се извършва на цена 30 

(тридесет) лева на пространствен кубичен метър. 

4. При наличие на добита строителна дървесина, продажбата да се 

извърши на желаещи, на цени определени в Тарифата за таксите на корен на 

облите дървени материали, дървата за огрев и вършината, добити от 

общинския горски фонд 

5. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението на Общинския съвет. 

Приложение: Приложение № 1 и № 2. 
 

Приложение № 1 
 
 

 

№ 

 

Насе- 

лено 

място 

ЦДГ Кмет 

ство 

Чита

лища 

Пенс 

клуб 

Църк 

ви 

Джа

мии 

Други Общо 

общин. 

Вете

рани 

ОБЩО 

куб.м куб.м куб.м куб.м куб.м куб.м куб.м куб.м куб.м куб.м 
1 Две 

могили 

  15 5 5 5 Автогара 10 80 18 98 

Стадион 10 

Вр заетост 15 

ОДГ 10 

Клуб инв. 5 

2 Пепелина  5 - - - -   5 - 5 

3 Широков  10 7 - - - Здр кабинет 3 20 3 23 

4 Острица  5 10 - - -   15 3 18 

5 Кацелово 20 10 10 5 5 - Гр паркове 1+1 52 12 64 

6 К.Върбов  50 10 5 5 5 Манастир 5 80 3 84 

7 Батишни 40 20 5 5 5 5   75 9 87 

8 Бъзовец 25 20 5 5 5 5   65 6 71 

9 Чилнов  30 5 - 5 5 Чакалня 7 52 6 58 

10 Баниска 30 60 10 15 5 5 Чакалня 5 130 15 145 

11 Помен  20 10 - 5 5   40 3 43 

12 Могилин  20 10 - 5 -   35 3 38 

 ОБЩО: 115 250 97 40 40 35  72 649 81 730 
 

Приложение № 2 
 

№ Населено място № Име, презиме, фамилия Адрес 

1. Две могили 1. Маню Радославов Манев ул. “Г. Бенковски” 8 

  2. Димитър Иванов Стойков ул. “Х. Димитър” 14 

  3. Кръстю Билчев Пенчев ул. “Х. Димитър” 7 

  4. Слави Павлов Славов ул. “Дунав” 13 

  5. Иван Стоянов Славов ул. “Кирил и Методий” 20 

  6. Димитър Минчев Бодуров ул. “Баба Тонка” 18 

     

2. Могилино 1. Петко Цанев Петков ул. “Ангел Кънчев” 5 

     

3. Чилнов 1. Тодор Георгиев Тонев ул. “П. Хилендарски” 5 

  2. Георги Кръстев Радев ул. “Христо Ботев” 6 

     

4. Острица 1. Георги Ненков Цанев ул. “Коста П. Момчилов” 5 

     

5. Помен 1. Христо Неделчев Цонев ул. „Иван Вазов” 12 
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6. Баниска 1. Тодор Илиев Иванов ул. “Баниски Лом” 32 

  2. Илия Великов Стоянов ул. “Стара планина” 8 

  3. Йордан Костадинов Видинлиев  ул. “Опълченска” 15 

  4.  Петко Йорданов Петков ул. “Ал. Стамболийски” 30 

  5. Минко Събев Марков ул. “Панайот Хитов” 7 

     

7. Кацелово 1. Кръстю Генчев Иванов ул. „Родопи” 20 

  2. Недко Иванов Иванов ул. „Люлин” 5 

  3. Трифон Кънев Трифонов ул. „Осоговска планина” 6 

  4. Цаню Стайков Цанев ул. „Трети март” 15 

     

8. Батишница 1. Георги Михов Цанев ул. „Кирил и Методий”19 

  2. Васил Георгиев Колев ул. „Дунав” 50 

  3. Слави Иванов Минчев ул. „Еделвайс”6 

     

9. Бъзовец 1. Цаню Леонов Донев ул. “В. Коларов” 3 

  2. Иван Александров Гецов ул. “Панайот Волов” 3 

     

10. Каран Върбовка 1. Стефан Генов Илиев ул. “Г.С.Раковски” 3 

     

11. Широково 1. Тодор Маринов Донев Ул.”Н.Й.Вапцаров” 6 
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника.  

 „ За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 4 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Деветнадесета точка от дневния ред:  

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 341/17.09.2010 г., 

относно: Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на маркирана на 

корен дървесина /топола/ от № 000147 по картата на възстановената 

собственост на землище с. Широково, общ. Две могили, в местността „Дар 

боаз”, с площ от 26.283 дка и начин на трайно ползване „Гора в земеделски 

земи” и определяне на продажна цена на дървесината по категории. 

По нея докладва:  

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

опазване на околната среда”: 

През миналата година със свое Решение № 508 дадохме съгласието си 

да се извърши сеч на тополовите насъждения в този имот. В решението беше 

предвидено сечището да бъде предоставено за безвъзмездно ползване, чрез 

публичен търг. Тъй като през миналата година не можа да се извърши сечта, 

сега ни се предлага отново да дадем съгласието си да се извърши сеч в тази 

гора, като в решението са посочени прогнозни количества дървесина и 

прогнозна цена. Становището на комисията е предложеното ни решение да се 

подкрепи. 

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

Комисията разгледа докладната записка и сме напълно съгласни с 

предвидената цена, която е обявена като начална тръжна цена. Така или 

инъче дърветата гният и ще донесат вреда ако не се изсекат. 
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3. Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 

Комисията също разгледа докладната записка от гледна точка на това 

дали са спазени законовите разпоредби. Смятаме, че втора точка от 

решението трябва да отпадне, тъй като има противоречие – да се проведе 

търг с явно наддавате, чрез тайно наддаване.  

Разисквания по деветнадесета точка нямаше. 

По деветнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

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

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

Правилника за организация и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във 

връзка с чл. 53, ал. 2, т. и ал. 4 от Закона за горите, във връзка с чл. 80, 

ал. 2, т. 3 и ал. 8, чл. 87п, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Правилника за прилагане на 

Закона за горите, във връзка с чл. 88, т. 2, чл. 89 и чл. 90, ал. 1 от Наредба 

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

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

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

Русе и  Докладна записка с вх. № 340 от 17.09.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 767 
 

1. Да се проведе търг с явно наддаване за предоставяне на сечище и  

продажба на прогнозни количества дървесина по сортиментна ведомост, на 

маркиран лесосечен фонд за 2010 г. в имот – частна общинска собственост по 

№ 2466/25.03.2010 г. на кмета на Община Две могили, а именно: Гора в 

земеделски земи с площ от 26.283 (двадесет и шест декара и двеста осемдесет 

и три квадратни метра), находяща се в местността „Дар боаз”, съставляваща 

имот № 000147 (сто четиридесет и седем) по картата на възстановената 

собственост на земеделската земя в землището на село Широково, ЕКАТТЕ 

83301, община Две могили, област Русе, като имотът попада в отдел 257, 

подотдел “р” по Лесоустройствения проект на ДГС – Бяла. 

2. Прогнозното количество дървесина по категории, количество и цени 

за дървесен вид, посочени по-долу и при начална тръжна цена, без включен 

ДДС е общо  в размер на  22 280.50 (двадесет и две хиляди двеста и 

осемдесет лева и петдесет стотинки), а именно:  
 

О Б Е К Т 

землище с. Широково 

поземлен имот с кадастрален № 000147 

отдел 257, подотдел "р" 

Дървес Категории Количество Цена Цена  
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ен вид м3 лв/м3 лв. 

Тополо

в 

И-214 

Едра 

строител

на  

Трупи над 30 см 

377 

113 53.00 

17 869.00 Трупи от 20-30 

см 
264 45.50 

Средна строителна  59 33.00 1 947.00 

Дребна  24 22.00 528.00 

Дърва   28 20.00 560.00 

Общо  488  20 904.00 

Върба 

Едра строителна  1 45.50 45.50 

Средна строителна  13 33.00 429.00 

Дребна  1 22.00 22.00 

Дърва   44 20.00 880.00 

Общо  59  1376.50 

    22 280.50 

 3. До участие в търга да бъдат допуснати търговци по смисъла на 

Търговския закон, отговарящи на изискванията на Закона за горите и 

Правилника за прилагането му. 

 4. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението на Общинския съвет. 
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника.  

 „ За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесета точка от дневния ред:  

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 342/17.09.2010 г., 

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

собственост. 

По нея докладва:  

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

и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 

уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

По тази точка трябва да докладвам аз, но след проведеното заседание 

на нашата комисия, тя излезе със становище тази докладна да не се подкрепи 

или разглежда, тъй като не е подготвена както трябва да бъде. Затова, 

предлагам ако някой от съветниците възнамерява да подкрепи тази докладна 

да изложи мотивите си. Аз лично ще гласувам „Против”. Това е може би най-

скандалната и некомпетентна докладна, която ни се внася за разглеждане от 
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много време насам. Ще започна от там: гробищния парк е публична 

общинска собственост. Съгласно чл. 14, ал. 7 от ЗОС под наем може да бъде 

отдавана част от имот публична общинска собственост, но максималния срок 

е за 5 години. В докладната се предлага този срок да бъде 6 години. Второ – 

предвижда се гробищния парк да се даде на НПО, като дори името на тази 

организация е сбъркано. Това означава, че искаме да дадем гробищния парк 

на организация, която реално не съществува.  

В разискванията по двадесета точка участие взеха: 

1. Петър Петров – Общински съветник: 

Всеки може да гласува както иска. Аз ви предлагам да гласуваме „За”, 

защото срокът е минал и можем да кандидатстваме само чрез НПО и мисля, 

че ще спечелим. Нека да кандидатстваме, за да спечелим 390 000 лева, за да 

се оправят гробищата. Това, че администрацията не си е свършила работата 

не трябва да ни кара да гласуваме „Против”. Ние сме уж опозиция, а 

подкрепяме предложението, а вие сте управляващи – гласувате „Против”. 

Ако нещо не е направено както трябва Кметът да вземе мерки. Приканвам 

общинските съветници да подкрепят предложението. 

2. Огнян Георгиев – Общински съветник: 

При положение, че няма нито един документ насреща как да гласуваме 

положително? 

3. Енчо Петров – Общински съветник: 

Станала е грешка. Много хора са в отпуска. Всеки може да сгреши. Да 

не го коментираме повече. Предлагам да подкрепим предложението. Това е в 

интерес на Две могили. 

По двадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 

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

Правилника за организация и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и  

Докладна записка с вх. № 342 от 17.09.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 768 
 

1. Отдава под наем за срок от 6 (шест) години част от „Гробищен парк” 

град Две могили на НПО – Общини Борово, Иваново и Две могили. 

 2. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението на Общинския съвет. 
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника.  

 „ За”   - 10 гласа 

 „Против”  - 1 гласа 

 „Въздържал се” - 6 гласа 
 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

Тъй като по тази докладна гласувах „Против” искам да изложа пред вас 

своите мотиви. Аз не съм против реализирането на този проект. Но така 
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предложената докладна е може би най-некомпетентната докладна, която сме 

разглеждали за нашия мандат. Част от слабостите ги каза Огнян Георгиев. Аз 

ще допълня, че към докладната, въпреки направената забележка да се 

представят АОС на „Гробищния парк”, Скица, Актуално състояние на 

Сдружението и Решение на Управителния му съвет към настоящия момент 

такива не са предложени. Подкрепям този проект за бъде реализиран, чрез 

Община Две могили. 
 

Двадесет и първа точка от дневния ред:  

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. 346/20.09.2010 г., 

относно: Предложение за запазване статут на ОУ ”Христо Ботев” село 

Баниска и СОУ „Св.св. Кирил и Методий” град Две могили в списъка на 

средищните училища в Република България. 

По нея докладва:  

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

култура и културно-историческо наследство”: 

Двете ни училища в Две могили и в Баниска от миналата година са в 

списъка на средищните училища, като отговарят на необходимите 

изисквания. Трябва да си потвърдим предложението. Мисля, че нямаме 

основания да не го направим. Комисията предлага да подкрепим това 

решение Кмета на Общината да направи мотивирано предложение до 

Министерството на образованието, младежта и науката за запазване статута 

на СОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили и ОУ ”Хр. Ботев” село 

Баниска в списъка на средищните училища в Република България. 

Разисквания по двадесет и първа точка нямаше. 

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

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от 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. 7, ал. 1 във връзка с чл. 2 от ПМС № 84 от 6 април 2009 

г. за приемане на списък на средищните училища в Република 

България, определяне на критериите за включване в списъка на 

средищните училища и приемане на финансови правила за разходване 

на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението 

на пътуващите ученици от средищните училища (обн. ДВ. бр. 29 от 17 

април 2009 г., изм. ДВ. бр. 51 от 7 юли 2009 г.) и  Докладна записка с вх. 

№ 346 от 20.09.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 769 
 

1. Дава съгласие Кметът на Община Две могили да направи 

мотивирано предложение до Министерството на образованието, младежта и 

науката за запазване статута на СОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” град Две 

могили, община Две могили, област Русе, ул. „Кирил и Методий” № 14 и 

Основно училище ”Хр. Ботев” село Баниска, община Две могили, област 
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Русе, улица „Христо Ботев” № 20 в списъка на средищните училища в 

Република България. 
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника.  

 „ За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и втора точка от дневния ред:  

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. 348/23.09.2010 г., 

относно: Кандидатстване на Община Две могили по програма за развитие на 

селските райони, мярка 321 – основни услуги за населението и икономиката в 

селските райони.  

По нея докладва:  

1. Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

По 16 точка от дневния ред, разгледахме въпроса за допълнение на 

Актуализирания общински план за регионално развитие на Община Две 

могили. В него предвидихме реализирането на този проект. По тази причина, 

считам че следва да подкрепим предложеното ни решение. Това е и 

предложението на комисията.  

В разискванията по двадесет и втора точка участие взеха: 

1. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 

Аз считам, че така предложеното ни решение трябва да се допълни с 

нова точка 2, която да има следното съдържание: Удостоверява, че проектът 

по т. 1 е залегнат в приоритетите на Актуализирания Общински план за 

регионално развитие на Община Две могили 2007-2013 г.А точка 2, да стане 

съответно точка 3 от това решение. Същото предложение правя и по 

следващата докладна, тъй като решенията са идентични, но за различни 

проекти. 

По двадесет и втора точка от дневния ред, 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. 1 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

и  Докладна записка с вх. № 348 от 23.09.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 770 
 

1. Дава съгласието си Община Две могили да участва по Програма за 

развитие на селските райони с проект „Подобряване на Общинска пътна 

мрежа в Община Две могили по път RSE 1005 от километър 30+100 до 

километър 34+400 (разклона село Баниска-Бъзовец-Чилнов през село Бъзовец 

до границата със землището на село Батишница) с дължина 4 300 метра с 

подмяна на второстепенен уличен водопровод от ОК 1 до ОК 200 на път RSE 
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1005 село Бъзовец, община Две могили, област Русе и подобряване на 

Общинска пътна мрежа в Община Две могили по път RSE 1082 от километър 

0+000 до километър 7+900 (от село Широково до разклона за село Баниска-

Бъзовец-Чилнов) с дължина 7 900 метра с подмяна на второстепенен уличен 

водопровод от ОК 6 до ОК 63 на път RSE 1082 село Чилнов, община Две 

могили, област Русе” на стойност до 3 мил. евро без ДДС. 

 2. Удостоверява, че проектът по т. 1 е залегнат в приоритетите на 

Актуализирания Общински план за регионално развитие на Община Две 

могили 2007-2013 г. 

3. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника.  

 „ За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и трета точка от дневния ред:  

Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. 349/23.09.2010 г., 

относно: Кандидатстване на Община Две могили по програма за развитие на 

селските райони, мярка 321 – основни услуги за населението и икономиката в 

селските райони. 

По нея докладва:  

1. Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

Докладната записка е идентична с предходната. Разгледана е от 

комисията. Да се приеме предложението Община Две могили да 

кандидатства по мярка 321. 

Разисквания по точка двадесет и трета нямаше. 

По двадесет и трета точка от дневния ред, 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. 1 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

и  Докладна записка с вх. № 349 от 23.09.2010 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 771 
 

1. Дава съгласието си Община Две могили да участва по Програма за 

развитие на селските райони с проект „ Изграждане на   тематичен 

ваканционен младежки парк за спорт и отдих  в Община Две Могили ”. 

 2. Удостоверява, че проектът по т. 1 е залегнат в приоритетите на 

Актуализирания Общински план за регионално развитие на Община Две 

могили 2007-2013 г. 
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3. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника.  

 „ За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и четвърта точка от дневния ред:  

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

 1. Тодор Куцаров – Общински съветник: 

 Искам да повдигна няколко въпроса. Първият е свързан с пътя между 

Пепелина и Широков – много е разкопан. Вторият – водата в Две могили е с 

голямо съдържание на варовик. Третият – на нашата улица има 3 стари 

върби, които са изгнили. Ако е възможно, да се направи организация и да се 

отсекат.  

2. Кирил Петков – жител на град Две могили: 

По време на Седмицата на Община Две могили бе реализиран проект 

„Здрав дух – здраво тяло”. В него участие взеха деца от няколко държави. 

Участваха и деца от нашия град, които се представиха много добре. Тук беше 

Яна Тодорова, която е женена за италианец. Той беше очарован от 

организацията и реализирането на този проект. Затова участие на нашите 

деца в този проект, искам чрез вас да им благодаря. 

3. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината:  

На 23.09.2010 г. бях на заседание, на което се обсъждаше готовността 

ни работа при зимни условия. Този въпрос за пътя Пепелина – Широково съм 

го поставил пред Областния управител. Отговорът – няма финансов ресурс. 

Тъй като това е път ІІІ клас, той не се поддържа от нас. Ще се поддържа от 

фирма, която наскоро спечели конкурса. За да спечели обаче, тя е посочила 

неверни обстоятелства – че има договори с БКС Две могили и БКС Бяла. 

Другите фирми, които са участвали в конкурса сега обжалват и не знам какво 

ще стане накрая. 

По отношение на водата, ще информирам г-н Савов от В и К 

дружеството. Трябва да се направи профилактика. 

 За върбите ще го решим въпроса тази седмица или най-късно – 

другата. 

Очаквах да ме попитате и затова, което се случи с мен в петък – 25.09. 

Както сте прочели, може би, в петък Окръжния съд в град Русе излезе с 

решение с което ме осъждат на една година и половина лишаване от свобода 

– условно, с три години изпитателен срок. За три години ме лишават и от 

правото да заемам тази длъжност. Аз не съм съгласен с това решение и ще го 

обжалвам пред Апелативния съд във Велико Търново. 

За какво става дума. Това е свързано с реализирането на Програмата за 

оптимизация и преструктуриране на училищната мрежа в Общината. 

Първоначално трябваше да получим сумата от 650 000 лева, но реално 

получихме 550 000 лева. Предварителните разчети на средствата направихме 

върху първата сума, но когато тръгнахме да изпълняваме програмата, се 



 

 42 

съобразявахме със втората сума и в нея се вместихме. Така че, 

първоначалния замисъл, трябваше да претърпи промяна. Прокуратурата 

разглеждат действията ми само до 31.12.2008 г., но част от средствата 

останаха неизразходвани към тази дата. Изразходвахме ги през 2009 г. Имам 

писмо от Министерството на образованието, което ни разрешава 

неизразходваните средства от 2008 г., да се изразходват  през 2009 г. Те обаче 

не искат да го вземат предвид. Искат всичко което е първоначално замислено 

– да се направи. Но планът не е догма – може да се променя.  

Благодарение на нашата работа, сега в Две могили има две спортни 

площадки с изкуствена настилка. Те се ползат редовно от децата. Казват ми, 

че в Русе имало две – защо трябвалао и в Две могили да има също толкова. 

Не казват обаче, че направата на една площадка в Русе струва 200 000 лева, а 

ние тук едната площадка я направихме за 60 000 лева. Това са разходи по 

целесъобразност. 

Накрая искам да кажа пак, че не се признавам за виновен. Ще продължа 

да работя и занапред със същия ентусиазъм. Заедно с вас можем и ще 

направим нашия град, нашата община приятно място за живеене, отдих и 

почивка.  

Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет – Две могили: 

 Поради изчерпване дневния ред на петдесет и третото заседание на 

Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

Отпечатан в 3 екз. 

Екз. № 1 – към папка № 140 

Екз. № 2 – за Кмет на Община  

Екз. № 3 – за Областен управител 

 

 

МИ/МИ 

Председател на Общинския съвет – Две могили:  

     

_____________________ (Байчо Петров Георгиев) 

 
 Забележка: След приключване заседанието на Общинския съвет са 

представени, както следва: 

1. Акт № 165 от 16.05.2000 г. на Кмета на Община Две могили. 

2. Акт № 1071/165 актуализация от 12.07.2008 г. на Кмета на Община 

Две могили. 

 3. Акт № 1072/246 актуализация от 12.07.2008 г. на Кмета на Община 

Две могили. 

4. Акт № 1073 – а от 20.01.2009 г. на Кмета на Община Две могили. 

 5. Скица на поземлен имот № 8689/24.09.2010 г., издадена от Служба 

по „ГКК” – Русе.  

 6. Скица на поземлен имот № 8702/24.09.2010 г., издадена от Служба 

по „ГКК” – Русе.  
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7. Скица на поземлен имот № 8687/24.09.2010 г., издадена от Служба 

по „ГКК” – Русе.  

 8. Скица № Ф 00420/15.01.2009 г., издадена от Общинска служба по 

„Земеделие” – Две могили.  


