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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
№ 57

Днес, 28 януари2011 година, в 13.00 часа, в сградата на Община Две 
могили, в конферентната зала, започна петдесет и седмотозаседание на V –
тия Общински съвет – Две могили.

Същото бе открито от БайчоГеоргиев – Председател на Общинския 
съвет.

Той съобщи, че на него присъстват 15 (петнадесет) общински 
съветника.

Отсъстват: 1. Йордан Георгиев Великов.
 2. Сезер Юсеин Сабах.

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

В работата на съвета взеха участие: Драгомир Дамянов – Кмет на 
Община Две могили, Капка Иванова – ст. спец. „Култура, духовни дейности 
и вероизповедания” в общината, Иван Вълков – кметски наместник на село 
Широково, граждани.

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:
Колеги, след насрочване на настоящото заседание на Общинския съвет,

в деловодството му постъпиха две докладни записки, които с оглед характера 
си, се налага да бъдат разгледани извънредно днес, а именно: 

1. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 51/26.01.2011 г., 
относно: Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот –
частна общинска собственост.

2. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 52/26.01.2011 г., 
относно: Даване на съгласие за изграждане на Помпена шахта № 3 в имот № 
20184.1.1441 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Две 
могили.

Предлагам тези две докладни да бъдат разгледани съответно като т. 36
и т. 37, а точка 36 – да стане т. 38.

Освен това Тодор Куцаров, Пламен Лашев и Никола Николов са 
подали в Общинския съвет Декларации за конфликт на интереси като са 
заявили, ле няма да участват в гласуването съответно по т. 14, 15 и 16.
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Пламен Лашев – Секретар 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 27.01.2011 г. въпросните дведокладни записки и имаме становища по тях, 
на които ще докладваме пред вас аз и Огнян Георгиев. Съгласни сме тези 
докладни записки да бъдат вкючени в дневния ни ред. Освен това, в 
отсъствието на Йордан Великов, по точки 8, 28 и 33 от дневния ред, по които 
трябваше да докладва той, като Председател на нашата комисия, ще 
докладвам аз.

Петър Петров: Г-н Председател, по точка 15, 18 и 21 от дневния ред, 
по които трябва да докладва Йордан Великов, като член на комисията по 
“Бюджет и финанси”, ще докладвам аз.

Светлозар Донев: Г-н Председател, по т. 11 от дневния ред, по която 
трябваше да докладва Сезер Сабах, като член на комисията по „Образование, 
култура и културно-историческо наследство”, ще докладвам аз.

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. № 03/12.01.2011 г.,
относно: Информация за дейността на Читалище „Св. Св. Кирил и Методий 
– 1919 г.” град Две могили през 2010 г.

Докладва: Мехмед Чолаков – Секретар на Комисията по 
„Образование, култура и културно-историческо наследство”.

2. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 04/12.01.2011 г.,
относно: Одобряване на Споразумение за сътрудничество с Агенция по 
труда – Лигурия, Италия във връзка с кандидатстване на Община Две могили
в партньорство с Агенция по труда – Лигурия, Италия по Оперативна
програма „Административен капацитет”, приоритетна осІІ„Управление на 
човешките ресурси”, подприоритет 2.5 „Транснационално и 
междурегионално сътрудничество”с уникално име„Учим докато работим”.

Докладва: Огнян Георгиев– Член на Комисията по “Териториално 
устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 
нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

3. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 05/12.01.2011 г.,
относно: Отчет за изпълнение на  решенията на Общинския съвет от 



3

общинската администрация за периода от 01.07.2010 година до  31.12.2010 
година.

Докладва: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по 
“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 
евроинтеграция”. 

4. Докладна записка от Боян Симеонов с вх. № 06/12.01.2011 г.,
относно: Приемане на Отчет за дейността на  Местната комисия за борба с 
противообществени прояви на малолетните и непълнолетните град Две 
могили за  2010 г.

Докладва: Светлозар Донев – Председател на Комисията по
„Образование, култура и културно-историческо наследство”.

Величко Стефанов – Председател на Комисията по
„Законност, обществен ред и сигурност”.

5. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 09/12.01.2011 г.,
относно: Информация за работата на общинската администрация по 
административното обслужване на физическите и юридическите лица пред 
2010 г.

Докладва: Ахмед Феим – Член на Комисията по “Териториално 
устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 
нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

6. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 12/14.01.2011 г., 
относно: Изплатени командировъчни пари накмета на общината.

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

7. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 13/17.01.2011 г., 
относно: Актуализация на плана на капиталовите разходи и промени по 
бюджета на Община Две могили за 2010 г.

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

8. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 14/17.01.2011 г.,
относно: Участие на Община Две могили в Сдружение с нестопанска цел за 
осъществяване на дейност обществена полза „Българска асоциация за 
пещерен и еко туризъм” (БАПЕТ) със седалище град София.

Докладва: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по 
“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 
евроинтеграция”. 

9. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 18/18.01.2011 г., 
относно: Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския 
съвет в Община Две могили за 2010 година.

Докладва: Петър Петров – Председател наКомисията по „Бюджет и 
финанси”. 

10. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 20/19.01.2011 г.,
относно: Информация за дейността на кметския наместник на село 
Широково за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.
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Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по
“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 
евроинтеграция”.

11. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 21/19.01.2011 г.,
относно: Информация за дейността на Читалище „Христо Ботев 1927 г.” в 
село Широково за 2010 година.

Докладва: Светлозар Донев – Председател на Комисията по 
„Образование, култура и културно-историческо наследство”.

12. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 23/19.01.2011 г.,
относно: Извършване на оценка на отстъпеното право на строеж на имотите, 
върху които ще бъде изграден Фотоволтаичен комплекс Две могили.

Докладва: Огнян Георгиев– Член на Комисията по “Териториално 
устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 
нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

13. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 24/20.01.2011 г.,
относно: Провеждане на конкурс за възлагане на превозите по общинската 
транспортна схема.

Докладва: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по 
“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 
евроинтеграция”. 

14. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 25/21.01.2011 г., 
относно: Отпускане на Светла Георгиева Цвяткова, живееща в град Две 
могили, на улица „Чипровци” № 4 на еднократна финансова помощ за 
раждане на второ дете – Теодор Цветелинов Цвятков.

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по 
“Здравеопазване и социална политика”. 

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

15. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 26/21.01.2011 г., 
относно: Отпускане на Петя Иванова Лашева, живееща в град Две могили, 
на улица „Тодор Каблешков” № 30 на еднократна финансова помощ за 
раждане на второ дете – Християн Венциславов Лашев.

Докладва: Красимир Кунев– Член на Комисията по “Здравеопазване 
и социална политика”. 

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

16. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 27/21.01.2011 г., 
относно: Отпускане на Галина Мариянова Цанева, живееща в град Две 
могили, на улица „Орлова чука” № 33 на еднократна финансова помощ за 
раждане на второ дете – Михаил Евгениев Цанев.

Докладва: Тодор Куцаров– Член на Комисията по “Здравеопазване и 
социална политика”. 

Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и 
финанси”.
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17. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 28/21.01.2011 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Илиянка Иванова 
Илиева, живееща в град Две могили, на улица „Христо Ботев” № 34.

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по 
“Здравеопазване и социална политика”. 

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

18. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 29/21.01.2011 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Метин Саид 
Мехмед, живеещ в село Баниска, на улица „Пролет” № 22.

Докладва: Красимир Кунев– Член на Комисията по “Здравеопазване 
и социална политика”. 

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

19. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 30/21.01.2011 г., 
относно: Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива 
България” – Защитено жилище село Могилино. 

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

20. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 31/21.01.2011 г., 
относно: Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива 
България” – Административна сграда в град Две могили. 

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

21. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 32/21.01.2011 г., 
относно: Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива 
България” – физкултурен салон и басен в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” 
град Две могили. 

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

22. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 33/21.01.2011 г., 
относно: Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива 
България – детска яслав град Две могили”. 
Докладва: Тодор Куцаров – Секретар на Комисията по “Бюджет и 
финанси”.

23. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 34/21.01.2011 г., 
относно: Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива 
България” – къща-музей „Филип Тотю” град Две могили. 

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

24. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 35/21.01.2011 г., 
относно: Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива 
България” – ОУ „Христо ботев” село Баниска. 

Докладва: Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 
финанси”.
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25. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 36/21.01.2011 г., 
относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска 
собственост чрез публичен търг с явно наддаване – село Кацелово.

Докладва: Огнян Георгиев– Член на Комисията по “Териториално 
устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 
нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

26. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 37/21.01.2011 г., 
относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска 
собственост чрез публичен търг с явно наддаване – село Бъзовец.

Докладва: Ахмед Феим – Член на Комисията по “Териториално 
устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 
нормативна уредба, регионална политикаи евроинтеграция”.

27. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 38/21.01.2011 г., 
относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска 
собственост чрез публичен търг с явно наддаване – село Острица.

Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по
“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 
евроинтеграция” – село Острица. 

28. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 39/21.01.2011 г., 
относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска 
собственост чрез публичен търг с явно наддаване – село Помен.

Докладва: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по
“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 
евроинтеграция”.

29. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 40/21.01.2011 г., 
относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска 
собственост чрез публичен търг с явно наддаване – село Могилино.

Докладва: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по
“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 
евроинтеграция”.

30. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 41/21.01.2011 г., 
относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска 
собственост чрез публичен търг с явно наддаване – село Чилнов.

Докладва: Огнян Георгиев– Член на Комисията по “Териториално 
устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 
нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

31. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 42/21.01.2011 г., 
относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска 
собственост чрез публичен търг с явно наддаване – село Батишница.

Докладва: Ахмед Феим – Член на Комисията по “Териториално 
устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 
нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.
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32. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 43/21.01.2011 г., 
относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска 
собственост чрез публичен търг с явно наддаване – село Баниска.

Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по
“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 
евроинтеграция”.

33. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 44/21.01.2011 г., 
относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска 
собственост чрез публичен търг с явно наддаване – град Две могили.

Докладва: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по
“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 
евроинтеграция”.

34. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 45/21.01.2011 г., 
относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска 
собственост чрез публичен търг с явно наддаване – село Каран Върбовка.

Докладва: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по
“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 
евроинтеграция”.

35. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 46/21.01.2011 г., 
относно: Годишен доклад за изпълнението на Програмата за управление на 
Община Две могили за мандат 2007 – 2011 г. през 2010 г.

Докладва: Ахмед Феим – Член на Комисията по “Териториално 
устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 
нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.

36. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 51/26.01.2011 г., 
относно: Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот –
частна общинска собственост.

Докладва: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по
“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 
евроинтеграция”.

37. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 52/26.01.2011 г., 
относно: Даване на съгласие за изграждане на Помпена шахта № 3 в имот № 
20184.1.1441 по кадастралното карта и кадастралните регистри на град Две 
могили.

Докладва: Огнян Георгиев– Член на Комисията по “Териториално 
устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 
нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

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

Гласували 15 (петнадесет) съветника. 
„ За” - 15 гласа
„Против” - 0 гласа
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„Въздържал се”- 0 гласа

Първа точка от дневния ред:
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 03/12.01.2011 г.,

относно: Информация за дейността на Читалище „Св. Св. Кирил и Методий 
– 1919 г.” град Две могили през 2010 г.

По нея докладва:
1. Мехмед Чолаков – Секретар на Комисията по „Образование, 

култура и културно-историческо наследство”.
Комисията по „Образование, култура и културно-историческо 

наследство” на свое заседание разгледа настоящата информация. Това 
Читалище е най-голямото в нашата община. Считам, че тук освен читалищна 
дейност има много добре развита и библиотечна дейност. Специалистите от 
читалището са се ориентирали към съвременните средства за комуникация и 
по-точно компютърната информираност и технологии. Наскоро към него 
беше създаден танцов състав. От миналата година след приемането на новия 
Закон за читалищата имаше пререгистрации и в заглавията стана 
задължително да се добавя годината на създаване на читалището. 
Становището на комисията е да се приеме информацията.

В разискванията по първа точка участие взеха:
1. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:
Аз искам да отбележа, че вече втора година приемаме Програма за 

читалищната дейност. В нито една от представените до сега информации не 
съм видял някой да е отбелязал какво е направил от тази програма. За 2010 г. 
в Читалището в Две могили, например има записани 41 мероприятия. 
Сигурен съм, че колегите от читалището незнаят за тези мероприятия. Не се 
казва нищо в тази информация за читалищното настоятелство – с какво се 
занимава то, какви проблеми има. А и виждате, че в момента, никой от 
Читалището не е тук! 

2. Петър Петров – Общински съветник:
Аз съм останал с впечатлението, че Читалищните настоятелства 

незнаят как да си пишат информациите. Ние близо 100 000 лева бяхме 
отделили за Читалищата, но никой не е представил отчет как ги е 
изразходвал.

3. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:
До края на месец март Читалищата са длъжни да си представят 

отчетите как са си изразходвали средствата.
4. Светлозар Донев – Общински съветник:
Аз не съм съгласен с негативното отношение на моите колеги към 

Читалищата. Все пак за хората от селата те са начин на живот.
5. Капка Иванова – ст. спец. „Култура, духовни дейности и 

вероизповедания” в общината:
Аз искам да отбележа по повод представянето на информациите на 

Читалищата, че съм стартирала събирането на такава информационна 
отчетност. В момента те ми изпращат точни данни, въз основа на които аз ще 
изготвя подробен отчет и ще го внеса в Общинския съвет. От тези техни 
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справки, се вижда, че голяма част от държавните субсидии се разпределят 
предимно за заплати. Има Читалища, които не са закупили дори една книга. 
Искам да разработя един план за развитие на Читалищата, да въведем едни 
по стриктни правила. Нека в тези програми бъдат залегнати и проектите, по 
които може да се кандидатства. Освен това, съгласно Закона за Читалищата 
трябва да има залегната и работа с младежи. Но надявам се всичко това да 
стане с течение на времето.

След приключване на разискванията по първа точка от дневния 
ред, Общинският съветна основаниечл. 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 № 803 по Протокол № 
56/27.12.2010 г. и Докладна записка с вх. № 03  от 12.01.2011 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 842

1. Приема за сведение Информацията за дейността на Читалище „Св. 
св. Кирил и Методий – 1919 г.” град Две могили през 2010 г.

Приложение: Информация за дейността на Читалище „Св. св. Кирил и 
Методий – 1919 г.” град Две могили през 2010 г.

Гласували 15 (петнадесет) съветника 
„За” - 15 гласа
„Против” - 0 гласа
„Въздържал се”- 0 гласа

Втора точка от дневния ред:
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 04/12.01.2011 г.,

относно: Одобряване на Споразумение за сътрудничество с Агенция по 
труда – Лигурия, Италия във връзка с кандидатстване на Община Две могили
в партньорство с Агенция по труда – Лигурия, Италия по Оперативна
програма „Административен капацитет”, приоритетна осІІ„Управление на 
човешките ресурси”, подприоритет 2.5 „Транснационално и 
междурегионално сътрудничество”с уникално име„Учим докато работим”.

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

и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 
уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

Нашата комисия разгледа докладната записка на свое заседание. Ние 
вече взехме решение за участие на Общината по този проект на предишното 
заседание на Общинския съвет. Сега просто трябва да одобрим 
предложеното ни споразумение за сътрудничество. Становището на 
комисията е предложеното ни решение да се приеме.

Разисквания по втора точка нямаше.
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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 и 
взаимодействието му с общинската администрация във връзка с 
Решение № 793 по Протокол № 55/05.11.2010 г. на Общински съвет – Две 
могили и Докладна записка с вх. № 04  от 12.01.2011 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 843

1. Одобрява Споразумението за партньорство между Община Две 
могили и Агенция по труда – Лигурия, Италия по проект „Учим докато 
работим”, по Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейскиясоциален фонд, Процедура по подприоритет 
2.5 „Транснационално и междурегионално сътрудничество”, Бюджетна 
линия BG051PO002/10/2.5-01.

Гласували 15 (петнадесет) съветника 
„За” - 15 гласа
„Против” - 0 гласа
„Въздържал се”- 0 гласа

Трета точка от дневния ред:
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 05/12.01.2011 г.,

относно: Отчет за изпълнение на  решенията на Общинския съвет от 
общинската администрация за периода от 01.07.2010 година до  31.12.2010 
година.

По нея докладва:
1. Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 
нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

Комисията разгледа представения отчет. Този път администрацията се 
е постарала, като е представила изпълнените решения в табличен вид. Ние 
имаме само една забележка – нека в отчета да се дабави един нов раздел, в 
който да бъдеотбелязано, какво е станало с решенията, които от предходните 
отчети не са били изпълнени към онзи момент. Но като цяло становището ни 
е отчетът да се приеме в този вид.

Разисквания по трета точка нямаше.
По трета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание

чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3  и чл. 44, ал. 1, т. 7, 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 № 803 по Протокол № 56/27.12.2010 г. и Докладна 
записка с вх. № 05 от 12.01.2011 г., прие
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РЕШЕНИЕ
№ 844

1. Приема Отчета за изпълнението на решенията на Общинския съвет 
от Общинска администрация – Две могили за периода от 01.07.2010 г. до 
31.12.2010 г.

Приложение: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет –
Две могили от Общинска администрация – Две могили за периода от 
01.07.2010 г. до 31.12.2010 г.

Гласували 15 (петнадесет) съветника 
„За” - 15 гласа
„Против” - 0 гласа
„Въздържал се”- 0 гласа

Четвърта точка от дневния ред:
Докладна записка от Боян Симеонов с вх. № 06/12.01.2011 г.,

относно: Приемане на Отчет за дейността на  Местната комисия за борба с 
противообществени прояви на малолетните и непълнолетните град Две 
могили за  2010 г.

По нея докладва:
1. Светлозар Донев – Председател на Комисията по„Образование, 

култура и културно-историческо наследство”.
Отчетът на местната комисия за борба с противообщиствените прояви 

на малолетните и непълнолетните на територията на нашата Община беше 
разгледан на заседание на комисията по „Образование, култура и културно-
историческо наследство”. В отчета са описани добре всички проблеми, които 
стоят пред комисията. Аз мисля, че опасност са тези прояви, които не 
достигат до преписки и дела, а такива има и то много. Според мен тук трябва 
да се засили превенцията. И друг път съм го споменавал и сега ще го 
повторя: Общината има нужда от психолог, поне един е задължително да има 
на територията на Община Две могили, но като цяло становището ни е да се 
приеме отчета.

2. Величко Стефанов – Председател на Комисията по„Законност, 
обществен ред и сигурност”.

Представеният отчет на комисията за борба с противообществени 
прояви на малолетните и непълнолетните е разгледан и от нашата комисия по
„Законност, обществен ред и сигурност”. От него се вижда, че през 2010 
година, комисията е имала само две дела с двама участника в сравнение с 
предходните години, но аз мисля, че не са само те. Но така или инъче, нивото 
на престъпни деяния извършени от малолетни и непълнолетни е намаляло. 
Становището на комисията е да се приеме отчета.

Разискванията по четвърта точка нямаше.
Почетвърта точка, Общинският съвет на основаниечл. 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 
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взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 7, 
ал. 2 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни и Докладна записка с вх. № 06  от 12.01.2011 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 845

1. Приема Отчета на Местната комисия за борба с 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2010 г.

Приложение: Отчет на Местната комисия за борба с 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2010 г.

Гласували 15 (петнадесет) съветника 
„За” - 15 гласа
„Против” - 0 гласа
„Въздържал се”- 0 гласа

Пета точка от дневния ред:
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 09/12.01.2011 г.,

относно: Информация за работата на общинската администрация по 
административното обслужване на физическите и юридическите лица пред 
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 представената информацията. Информацията е 
много пълна и точна, заложени са приоритетите за 2011 г. Отбелязано е, че 
през 2010 г. са извършени над 7 000 административни услуги. Дадени са 
препоръки за предоставяне на услугата за обслужване на „Едно гише”. Аз 
мисля, че това може да стане много трудно за нашата Община. Другата 
препоръка, която е дадена е изграждане на централна глобална мрежа с 
населените места от общинатае много добра. Мога да отбележа също, че 
най-после благодарение на проект по ОП „Административен капацитет” 
Община Две могили има сайт, който по нищо не отстъпва на съществуващите 
в другите общини. Становището ни е да се приеме информацията.

Разисквания по пета точка нямаше.
По петаточка, Общинският съветна основаниечл. 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. № 09  от 12.01.2011 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 846
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1. Приема за сведение Информация, относно работата на общинската 
администрация по административното обслужване на физическите и 
юридическите лица през 2010 г., като дава положителна оценка на работата 
на общинската администрацията по административното обслужване на 
физически и юридически лица за 2010 година.

Приложение: Информация, относно работата на общинската 
администрация по административното обслужване на физическите и 
юридическите лица през 2010 г., като дава положителна оценка на работата 
на общинската администрацията по административното обслужване на 
физически и юридически лица за 2010 година.

Гласували 15 (петнадесет) съветника 
„За” - 15 гласа
„Против” - 0 гласа
„Въздържал се”- 0 гласа

Шеста точка от дневния ред:
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 12/14.01.2011 г., 

относно: Изплатени командировъчни пари накмета на общината.
По нея докладва: 
1. Микерям Адям– Член на Комисията по „Бюджет и финанси”.
Комисията разгледа докладната записка, в която са отразени разходите 

за командировки на Кмета на Общината. Те са в размер на 602.36 лева и това 
е съвсем нормално. Становището на комисията е да се одобрят.

Разисквания по шеста точка нямаше.
По шеста точка от дневния ред, Общинският съвет на основание

чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка 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. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, 
приета с ПМС № 72/3.12.1986 г., обн. ДВ. Бр. 11 от 10.02.1987 г.. изм. бр. 2 
от 08.01.2008 г., в сила от 01.01.2008 г. и Докладна записка с вх. № 12 от 
14.01.2011 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 847

1. Одобрява направените разходи за командировки за периода 
01.07.2010 г. до 31.12.2010 г., на Кмета на Общината – Драгомир Дамянов 
Драганов в размер на 602.36 лв., а именно:

1.1. РКО № 75/29.07.2010 г. 362.30
1.2. РКО № 1172/13.09.2010 г. 82.14
1.3. РКО № 1189/04.10.2010 г. 23.96
1.4. РКО № 379/22.10.2010 г. 40.00
1.5. РКО № 441/03.11.2010 г. 20.00
1.6. РКО № 648/09.12.2010 г. 10.00
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1.7. РКО № 700/20.12.2010 г. 40.00
1.8. АО № 1/30.12.2010 г. 23.96

Гласували 15 (петнадесет) съветника 
„За” - 15 гласа
„Против” - 0 гласа
„Въздържал се”- 0 гласа

Седма точка от дневния ред:
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 13/17.01.2011 г., 

относно: Актуализация на плана на капиталовите разходи и промени по 
бюджета на Община Две могили за 2010 г.

По нея докладва: 
1. Красимир Кунев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
Направена е последнаактуализация на плана на капиталовите разходи 

и промени по бюджета на Община Две могили за 2010 г. Измененията са 
съвсем нищожни и са свързани главно със зимния сезон. Всичко капиталови 
разходи възлиза на 812 854 лева. При бюджета данъчните приходи са в 
размер на 322 165 лева, неданъчни приходи – 1 233 206 лева, 
взаимоотношения с РБ – 3 505 466 лева или всичко приход и разход възлиза 
на 5 585 544 лева. Становището на комисията е да се приеме така 
предложената актуализация.

В разискванията по седма точка взеха участие:
1. Петър Петров – Общински съветник:
Аз искам да попитам Кмета на Общината какво стана със заема, който 

взехме решение да се тегли. Тегли ли се този заем? От коя банка и какъв е 
срока на възвръщаемост? Какви са неразплатените ни средства към 
настоящия момент?

2. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината:
Общината проведе процедура, на която СИБАНК спечели търга за 

отпускане на заем в размер на 600 000 лева. Крайният срок за 
възстановяването на заема е 30.04.2011 г. Ще се наложи да вземете решение 
за удължаване на срока с около два месеца още, защото от Министерството 
на транспорта ни забавиха и не сме получили разрешение за помпените 
станции. Това ще доведе до по-късното приключване на проекта, а от там и 
възстановяването на средствата. Неразплатените ни средства към този 
момент са в размер на 247 000 лева, от които нямаме текущи задължения. 
Това са средства за проекти, по които сме кандидатствали.

След приключване на разискванията по седма точка от дневния 
ред, Общинският съвет на основаниечл. 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 във връзка с чл. 18 от Закона за 
общинските бюджети и Докладна записка с вх. № 13 от 17.01.2011 г.,
прие
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РЕШЕНИЕ
№ 848

1. Приема актуализирания план за капиталовите разходи, финансирани 
с целева субсидия от Републиканския бюджет и от собствени средства на 
община Две могили за 2010 г., както следва:

План на капиталовите разходи,
финансирани с целева субсидия от централния бюджет

и собствени средства на община Две могили за 2010 г. (актуален към 31.12.2010 г.)

В т.ч. В т.ч.

Параграфи в т.ч.: 
наименование на 

обекта или позиция

Било

Субси-дия 
РБ

От 
постъплен

ия от 
продажба 

на 
нефинан-

сови 
активи

Собстве-
ни 

средства
преходен 
остатък и 

други

Става

Субси-
дия РБ

От пос-
тъп-

ления 
от про-
дажба 

на 
нефи-
нансов

и 
активи

Собст-
вени 

средст-
ва,пре-
ходен 
оста-
тък и 
други

2 3 3
Всичко капиталови 
разходи

807 555 194 200 294 940 318 415 812 854 194 200 294 940 323 714

ЧЛ.10.АЛ.1 от ЗДБ 194 200 194 200 194 200 194 200
Собствени средства 352 812 294 940 57 872 358 111 294 940 63 171
Преходен остатък 48 791 48 791 48 791 48 791
Получени средства от 
УНИЦЕФ

37 542 37 542 37 542 37 542

Получени средства 
за преодоляване на 
стихийни бедствия

174 210 174 210 174 210 174 210

5100 Основен ремонт 
на дълго-трайни 
материа-лни активи

703 096 180 382 257 163 265 551 703 096 180 382 256 144 266 570

Ф-я 01 Общи 
държавни служби

5 201 5 201 5 201 5 201

Ремонт 
администр.сграда Две 
могили

5 201 5 201 5 201 5 201

Ремонт сграда 
кметство с.Батишница
Ф-я 02 Отбрана и 
сигурност

174 210 174 210 174 210 174
210

Възстановяване 
покрив културен дом 
с.Кацелово

174 210 174 210 174 210 174
210

Ремонт сграда 
кметство с.Кацелово

10 000 10 000 10 000 10 000

Ремонт сграда 
кметсвто с.Каран 
Върбовка

1 200 1 200 1 200 1 200

Ф-я03 Образование 98 176 95 856 2 320 98 176 95 856 2 320
Проект Енергийна 
ефективност общи-нска 
образователна 
инфраструктураППР

68 874 68 874 68 874 68 874

Ремонт помещения 
ученически стол

2 253 2 253 2 253 2 253

Ремонт канализация 
ученически стол Две 
могили

11 740 11 740 11 740 11 740

Ремонт ОУ Баниска 15 309 12 989 2 320 15 309 12 989 2 320
Ф-я04 12 907 12 907 12 907 12 907
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Здравеопазване
Ремонт покрив здравна 
служба с.Кацелово

9 828 9 828 9 828 9 828

Съфинансиране ремонт 
педиатричен каабинет 
Две могили

3 079 3 079 3 079 3 079

Ф-я 05 Социално 
осигуряване и грижи

93 068 8 047 85 021 93 068 8 047 85 021

Център за наста-няване 
от семеен тип 

85 021 85 021 85 021 85 021

Ремонт тротоари 
около ЦНСТ

8 047 8 047 8 047 8 047

Ф-я 06 Жилищно-
строит. благоустр.
комун.стоп. и опаз-ване 
на окол. среда.

80 896 34 560 46 336 80 896 34 560 46 336

Ремонт тротоари 
бул.”България”

3 222 3 222 3 222 3 222

Изграждане на инфра-
структура по Мярка 322 в 
Могилино, Помен, 
Баниска, Бъзовец и 
Батиш-ница-ППР и 
оценка за съответствие

25 620 17 280 8 340 25 620 17 280 8 340

Изграждане на инфра-
структура по Мярка 322 в 
Кацелово,Каран 
Върбовка,Острица,Чилнов и 
Широково - ППР и оценка 
за съответствие

25 668 17 280 8 388 25 668 17 280 8 388

Ремонт подпорна стена 
ул.”В.Друмев” Бъзовец 
м/у ОК 62 и 63

8 064 8 064 8 064 8 064

Възстановяване на 
водосток и 
отводнителен канал с. 
Бъзовец до ОК 5 ул. 
«Г.Димитров»

822 822 822 822

Прединвестиционно 
проучване за техни-чески 
проект Водо-провод 
с.Чилнов

14 500 14 500 14 500 14 500

Оценка за съответствие 
Водопровод с.Чилнов

3 000 3 000 3 000 3 000

Ф-я 07 Почивно дело,култура и 
религиозни дейности

89 871 14 922 70 949 4 000 89 871 14 922 70 949 4 000

Ремонт градски 
стадион Две могили

16 164 16 164 16 164 16 164

Застроителен  план 
спортна зала Две 
могили

4 000 4 000 4 000 4 000

Оценка за съответствие 
„Младежки парк”

17 904 17 904 17 904 17 904

Ремонт лятно кино 
Две могили

14 922 6 025 14 922 6 025

Ремонт читалище Две 
могили

17 856 17 856 17 856 17 856

Ремонт къща-музей 
"Филип Тотю" Две 
могили

1 000 1 000 1 000 1 000

Ремонт сграда гробище  и 
гробищен парк Две 
могили-ППР, оценка за 
съответствие, 
застроителен план

12 000 9 000 3 000 12 000 9 000 3 000

Ф-я 08 ”Иконом-
ически дейности и 
услуги”

148 767 130 900 17 867 148 767 130 900 16 848 1 019

Проектиране тури-
стически атракции пещера 
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"Орлова чука"
Изграждане на биле-тен 
център пещера "Орлова 
чука"

4 880 4 880 4 880 3 861 1 019

Рехабилитация ПЪТ 
№ RSE 3083 на км 
0+000 до км.1+400 
/с.Пепелина/

65 630 65 630 65 630 65 630

Рехабилитация ПЪТ 
№ RSE 2080 на км 
1+900 до км.5+200 
/с.К.Върбовка -
м."Лагера"/

28 534 28 534 28 534 28 534

Рехабилитация ПЪТ 
№ RSE 1005 

3 464 3 464 3 464 3 464

Рехабилитация ПЪТ 
№ RSE 1082 на км 
2+800 до км.6+800 
/с.Чилнов/

33 272 33 272 33 272 33 272

Асфалтиране и 
маркировка Автогара

4 487 4 487 4 487 4 487

Застроителен план 
промишлена зона Две 
могили

8 500 8 500 8 500 8 500

5200 Придобиване на 
дълготрайни 
материални активи

84 748 13 118 21 726 49 904 90 047 13 118 22 745 54 184

Ф-я 01 Общи 
държавни служби

4 728 4 728 4 728 4 728

Изработка информа-
ционно табло

1 980 1 980 1 980 1 980

Закупуване на 
новогодишна украса

828 828 828 828

Закупуване на 
компютър

1 920 1 920 1 920 1 920

Ф-я 03 Образование 31446 5 924 25 522 31 446 5 924 25 522
Мълниеносна защита – ЦДГ 
Баниска
Дофинансиране 
спортна площадка 
СОУ

5 924 5 924 5 924 5 924

Система за видео-
наблюдение СОУ

4 022 4 022 4 022 4 022

Закупуване на пре-
носими компютри 5 
бр.Соу Две могили

5 000 5 000 5 000 5 000

Закупуване на интер-
активтна дъска СОУ Две 
могили
Закупуване на копирна 
машина СОУ Две могили

2 300 2 300 2 300 2 300

Закупуване на пожаро-
известителна инсталация 
СОУ Две могили

11 300 11 300 11 300 11 300

Закупуване на агрегат 
за парно отопление 
ОУ Баниска

2 000 2 000 2 000 2 000

Закупуване на мулти-
функционално устрой-
ство ОУ Баниска

900 900 900 900

Ф-я 05 „Социално 
осигуряване и грижи”

1 312 1 312 1 312 1 312

Закупуване на оборудване
-ЦНСТ

1 312 1 312 1 312 1 312

Ф-я 06 Жилищно-
строит.благоустр.комун.
стоп. и азване на окол. 
среда.

25 018 10 018 25 018 29 298 10 018 19 280
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Изграждане на автомоби
лен паркинг в кв.75

5 977 5 977 5 977 5 977

Изграждане на автомоби
лен паркинг в кв.76

4 041 4 041 4 041 4 041

Закупуване на автовишка 15 000 15 000 15 000 15 000
Закупуване на снегорин 3 600 3 600
Закупуване на кисачка 680 680
Ф-я 07 Почивно дело,
култура и религиозни 
дейности

15 185 3 100 9 385 2 700 15 185 3 100 9 385 2 700

Направа на ограда на 
спортна площадка Две 
могили

7 311 7 311 7 311 7 311

Закупуване на трайна 
коледна украса в 
читалище Две могили
Закупуване климатик-
читалище Две могили

2 700 2 700 2 700 2 700

Направа ограда на 
гробищен парка

2 074 2 074 2 074 2 074

Закупуване на 
компютри читалища

3 100 3 100 3 100 3 100

Ф-я 08 ”Икономически 
дейности и услуги”

7 059 6417 642 7 059 6 417 642

Направа на парно 
отопление на хижа
„Орлова чука”

6 417 6 417 6 417 6 417

Климатик 642 642 642 642
5300 Придобиване на 
нематериални  
активи

2 960 2 960 2 960 2 960

Ф-я 01 Общи 
държавни служби

2 160 2 160 2 160 2 160

Програмен продукт за 
кадастър и регулация

2 160 2 160 2 160 2 160

Ф-я 03 Образование 800 800 800 800
Програма "Склад 
материали"-
ученически стол

800 800 800 800

5503 Капиталови 
трансфери

16 751 700 16 051 16 751 700 16 051

Ф-я 06 
Жилищностроит. 
благоустр.комун.стоп. и 
азване на окол. среда.
Изграждане на 
регионално депо 
гр.Бяла

16 751 700 16 051 16 751 700 16 051

2. Променя бюджета на община Две могили към 31.12.2010 г. в 
приходната и разходната част по мероприятия и параграфи, както следва:

ПРИХОДИ Параграф Увеличава
(лева)

Намалява
(лева)

МЕСТНИ ПРИХОДИ
Данък върху недвижимите имоти 13 01 3 535
Данък върху превозните средства 13 03 7 014
Данък при придоб.на имущ. по дарения и 
възмезден начин

13 04 10 386

Приходи от наеми на имущество 24 05 1 441
Приходи от наеми на земя 24 06 1 441
Общински такси за административни 
услуги

27 11 1 610
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Други общински такси 27 29 1 234
Глоби,санкции, неустойки 28 02 1 798
Други неданъчни приходи 36 19 4 676
Текущи дарения,помощни и 
др.безвъзмезднно получени суми от 
страната

45 01 17 064

Предоставени заеми между бюджетни и 
извънбюджетни сметки/-/

76 21 -7 611

Възстановени заеми между бюджетни и 
извънбюджетни сметки/+/

76 22 35 408

Получени временни безлихвени заеми от 
набирателна сметка

93 20 30 527

ВСИЧКО ПРИХОДИ: 83 451 25 072
РАЗХОДИ

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

Общинска администрация 338 338
Заплати и възнагр.на персонала по 
трудови правоотношения

01 01 10

Заплати на персонал по служебни-
правоотношения

01 02 154

Др.възнагр.за нещатен персонал по тр.пр. 02 01 7
Възнагр.по извънтрудови 
правоотношения

02 02 320

Други плащания и възнаграждения. 02 09 176
Обезщетения 02 08 3
Осиг.вноски от работод. За ДОО 05 51 1
ЗОВ от работодатели 05 60 3
Вн.за доп.задълж.осиг. от работодател 05 80 2

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Общинска администрация 33 996 3 241
Материали 10 15 14 153
Вода, горива и енергия 10 16 2423
Външни услуги 10 20 16354
Командировки в страната 10 51 1157
Командировки в чужбина 10 52 243
Разходи за застраховки 10 62 1841
Разходи за членски внос 46 00 1 066

Общински съвети 91 91
Заплати и възнаграждения на персонала 
по правоотношения приравнени към 
трудовите

01 03 2

Възнагр.за персонала по извънтр.прав. 02 02 2
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Материали 10 15 89
Разходи за външни услуги 10 20 89

Др.дейности по здравеопазването 2 665
Вода, горива и енергия 10 16 2665

Осветление на улици и пощади 3 136 595
Материали 10 15 401
Вода, горива, енергия 10 16 3 136
Външни услуги 10 20 194

Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа
Материали 10 15 28

Др.дейности по жилищно строителство, 
благоустройство и регионално развитие

12 431 8 446

Възнагр.по извънтрудови 
правоотношения

02 02 1 931

Осиг.вноски от работод. За ДОО 05 51 88
ЗОВ от работодатели 05 60 70
Вн.за доп.задълж.осиг. от работодател 05 80 41
Материали 10 15 1 659
Вода, горива и енергия 10 16 8151
Външни услуги 10 20 6 787
Текущ ремонт 10 30 2 150

Озеленяване 652 356
Материали 10 15 652
Вода, горива, енергия 10 16 356

Чистота 7 328 7 328
Заплати и възнагр.на персонала по 
трудови правоотношения

01 01 661

Възнагр.по извънтрудови 
правоотношения

02 02 367

Изплатени суми отСБКО, за облекло и 
други на персонала, с характер на
възнаграждение

02 05 71

Осиг.вноски от работод. За ДОО 05 51 487
ЗОВ от работодатели 05 60 270
Вн.за доп.задълж.осиг. от работодател 05 80 35
Материали 10 15 694
Вода,горива,енергия 10 16 2 354



21

Външни услуги 10 20 5 108
Платени данъци,мита и такси 10 40 52
Разходи за зстраховки 10 62 277
Придобиване на ДМА 52 00 4 280

Спортни бази за спорт за всички 1 039 1 039
Външни услуги 10 20 1 039
Субсидия за организации с нестопанска 
цел

45 00 20

Придобиване  на ДМА 52 00 1 019

Международни програми и 
споразумения, дарения и помощи от 
чужбина

2 123

Материали 10 15 2 123

Обредни домове и зали 8 924
Външни услуги 10 20 8 924

Др.дейности по културата 5 238
Материали 10 15 4 024
Вода, горива, енергия 10 16 166
Външни услуги 10 20 798
Разходи за командировки в страната 10 51 50
Др.некласифицирани разходи 10 98 200

Управление и контрол на автотранспорта 33 33
Заплати и възнагр.на персонала по 
трудови правоотношения

01 01 21

Изплатени суми отСБКО, за облекло и 
други на персонала, с характер на 
възнаграждение

02 05 10

Др.плащания и възнаграждения 02 09 3
Осиг.вноски от работод. За ДОО 05 51 7
ЗОВ от работодатели 05 60 5
Външни услуги 10 20 20

Др.служби и дейности по автотранспорта 9 731 5 185
Материали 10 15 9 731
Външни услуги 10 20 5 185

Др.дейности по туризма 188 1 793
Вода,горива,енергия 10 16 1 793
Външни услуги 10 20 188
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Др.дейности по икономиката 227 134
Заплати и възнагр.на персонала по 
трудови правоотношения

01 01 154

Изплатени суми отСБКО, за облекло и 
другина персонала, с характер на 
възнаграждение

02 05 25

Обезщетения на персонала 02 08 45
Др.плащания и възнаграждения 02 09 82
Осиг.вноски от работод. За ДОО 05 51 7
ЗОВ от работодатели 05 60 9
Вн.за доп.задълж.осиг. от работодател 05 80 39

Разходи за лихви 2 718
Др.разходи за лихви към местни лица 29 91 2 718

ДОФИНАНСИРАНЕ НА 
ДЪРЖ.ДЕЙНОСТИ С ОБЩ.ПРИХОДИ

Др.дейности по образованието 13 926 107
Материали 10 15 960
Вода, горива, енергия 10 16 12 966
Външни услуги 10 20 107
Читалища 3 495
Субсидия за организации с нестопанска 
цел

45 00 3 495

ВСИЧКО РАЗХОДИ 97 686 39 307
Бюджетът на община Две могили в приходната и разходната част към 

31.12.2010 г. придобива следните размери:
Данъчни приходи 322 165
Неданъчни приходи 1 233 206
Взаимоотношения с РБ(субсидия) 3 505 466
Трансфери 188 300
Временни безлихвени заеми от бюджетна на 
извънбюджетна сметка

- 559 500

Операции с финансови активи 538 466
Остатък от предходен период 357 441
ВСИЧКО ПРИХОД И РАЗХОД: 5 585 544

Гласували 15 (петнадесет) съветника 
„За” - 15 гласа
„Против” - 0 гласа
„Въздържал се”- 0 гласа

Осма точка от дневния ред:
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Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 14/17.01.2011 г.,
относно: Участие на Община Две могили в Сдружение с нестопанска цел за 
осъществяване на дейност обществена полза „Българска асоциация за 
пещерен и еко туризъм” (БАПЕТ) със седалище град София.

По нея докладва:
1. Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 
нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

Участието на Община Две могили в Сдружение с нестопанска цел за 
осъществяване на дейност обществена полза „Българска асоциация за 
пещерен и еко туризъм” е свързано разработването на двата проекта свързани 
с природната забележителност „Орлова чука”. Вземането на такова решение 
може само да е от полза за общината, като печалбите от това ще са след 
известно време. Становището на комисията е да се приеме.

Разисквания по осма точка нямаше.
По осма точка от дневния ред, Общинският съвет на основаниечл.

21, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местна администрация, чл. 3, ал. 2, т. 7 от Правилника 
за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка 
с вх. № 14 от 17.01.2011 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 849

1. Дава съгласие за участие на Община Две могили в Сдружение с 
нестопанска цел за осъществяване на дейност обществена полза „Българска 
асоциация за пещерен и еко туризъм” (БАПЕТ) със седалище и адрес на 
управление: град София, булевард „Витоша” № 4, ЕИК 175741637, 
представлявано от председателя си Иво Северинов Кабадозов, вписано в 
Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел под № 17080, том 348, 
страница 95, по по фирмено дело № 446/2009 г. на Софийски граски съд.

2. Определя за представител на Община Две могили в Общото 
събрание на Сдружението кмета на общината – Иваничка Коева Янкова.

3. Упълномощава Кмета на Общината да подаде молба за членство в 
Сдружението, като потвърди съгласието ни с разпоредбите на Устава на 
БАПЕТ.

Гласували 15 (петнадесет) съветника 
„За” - 15 гласа
„Против” - 0 гласа
„Въздържал се”- 0 гласа

Девета точка от дневния ред:
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 18/18.01.2011 г., 

относно: Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския 
съвет в Община Две могили за 2010 година.
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По нея докладва: 
1. Петър Петров – Председател наКомисията по „Бюджет и финанси”. 
Представеният отчет за изпълнението на бюджета на общинския съвет 

е разгледан на заседание на комисията. Бюджетът е изпълнен и е направена 
икономия от 635 лева. Средствата са изразходвани целесъобразно и законно. 
Становището на комисията е да се приеме.

Разискванияпо девета точка нямаше.
Подевета 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. 6 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
и Докладна записка с вх. № 18/18.01.2011 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 850

1. Приема Отчета за изпълнението бюджета на Общинския съвет в 
Община Две могили за 2010 година.

Приложение: Отчет за изпълнението бюджета на Общинския съвет в 
Община Две могили за 2010 година.

Гласували 15 (петнадесет) съветника 
„За” - 15 гласа
„Против” - 0 гласа
„Въздържал се”- 0 гласа

Десета точка от дневния ред:
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 20/19.01.2011 г.,

относно: Информация за дейността на кметския наместник на село 
Широково за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 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”.

Този път можем само да похвалим Кметския наместник на кметството в 
село Широково. Информацията е изготвена и съобразена с нашите 
изисквания. Засегнати са всички области и проблеми касаещи населеното 
място. Становището на комисията е да се приеме така предложената 
информация.

Разисквания по десета точка нямаше.
По десета точка, Общинският съвет на основаниечл. 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 № 803 по 
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Протокол № 56/27.12.2010 г. и Докладна записка с вх. № 20 от 19.01.2011 
г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 851

1. Приема за сведение Информацията за дейността на кметския 
наместник на село Широково за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.

Приложение: Информация за дейността на кметския наместник на 
село Широково за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.

Гласували 15 (петнадесет) съветника
„За” - 15 гласа
„Против” - 0 гласа
„Въздържал се”- 0 гласа

Единадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 21/19.01.2011 г.,

относно: Информация за дейността на Читалище „Христо Ботев 1927 г.” в 
село Широково за 2010 година.

По нея докладва: 
1. Светлозар Донев– Председател на Комисията по „Образование, 

култура и културно-историческо наследство”.
Представена ни е информация за дейността на читалището в село 

Широково. От нея се вижда, че читалището работи добре в областта на 
самодейността, хоровото и певческото изкуство. Самодейният колектив е 
много добър и може да бъде за пример на другите читалища. Становището на 
комисията е да се приеме информацията.

Разисквания по единадесета точка нямаше.
По единадесета точка, Общинският съвет на основаниечл. 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 № 803 по 
Протокол № 56/27.12.2010 г. и Докладна записка с вх. № 21 от 19.01.2011
г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 852

1. Приема за сведение Информацията за дейността на Читалище 
„Христо Ботев 1927 г.” в село Широково за 2010 година.

Приложение: Информация за дейността на Читалище „Христо Ботев 
1927 г.” в село Широково за 2010 година.

Гласували 15 (петнадесет) съветника
„За” - 15 гласа
„Против” - 0 гласа
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„Въздържал се”- 0 гласа

Дванадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 23/19.01.2011 г.,

относно: Извършване на оценка на отстъпеното право на строеж на имотите, 
върху които ще бъде изграден Фотоволтаичен комплекс Две могили.

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

и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 
уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

Нашата комисия разгледа на свое заседание докладната записка, 
относно извършване на оценка на отстъпеното право на строеж. Това се 
прави във връзка с изграждането на фотоволтаичния комплекс на 
територията на нашата Община и е задължителна процедура. Така, че 
становището на комисията е да се приеме предложението, като в него се 
добави, че се касае за неземеделски земи.

Разисквания по дванадесета точка нямаше.
По дванадесета точка, Общинският съвет на основаниечл. 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. № 23 от 19.01.2011 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 853

1. Възлага на Кмета на Община Две могили да представи с докладна 
записка на следващото заседание на Общинския съвет не по-малко от две 
оценки на отстъпеното право на строеж, изготвени от независими
лицензирани оценители на неземеделските земи, подробно описани в 
Решение № 763 по Протокол № 53/27.09.2010 г.

Гласували 15 (петнадесет) съветника
„За” - 15 гласа
„Против” - 0 гласа
„Въздържал се”- 0 гласа

Тринадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 24/20.01.2011 г.,

относно: Провеждане на конкурс за възлагане на превозите по общинската 
транспортна схема.

По нея  докладва:
1. Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 
нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

Комисията разгледа докладната записка на свое заседание. Тъй като 
договорите на превозвачите изтичат се налага те да се подменят. Много от 
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предложенията съвпадат с това, което е било преди пет години. Ние имаме 
само някои предложения за промяна на решението, а те са следните:

1. В римско едно от решението да се посочи срока за възлагане на 
превоза по междуселищните линии. Нашето предложение е той да бъде 10
години. Също там да се добави, че обслужването на автобусните линии се 
извършва по приложени разписания от общинската и областната транспортна 
схема.

2. В т. 2.1.3. предложеният текст да се редактира, като стане: 
„Разполага с не по-малко от 3 (три) броя автобуси, съответстващи на 
изискванията на транспортната и техническата годност. За същите автобуси 
да са налице удостоверения за МПС, за превоз на пътници на територията на 
Република България или съответния брой заверени копия на лиценз на 
общността за превоз на пътници”. 

3. В римско три, точка едно и две да се обединят в една точка със 
следното съдържание: Актуално удостоверение за регистрация на участника, 
издадено от Търговския регистър. 

Идеята ни тук е, че фирмите бяха задържени през последните три 
години да извършат своята пререгистрация. Действително срокът за това е 
удължен с още една година, но с оглед възможността за публичност и 
гласност искаме тези, които ще участват в конкурса да можем да проверим 
техните досието в Търговския регистър и да се запознаем с обявените от тях 
финансови отчети.

В разискванията по тринадесета точка участие взеха:
1. Петър Петров – Общински съветник:
Мисля, че няма нужда да се удължава срока на договорите, тъй като 

лиценза, който превозвачите получават от Министерството на транспорта е 
за 5 години. Те си получават необходимите субсидии. Един по-къс срок ще 
създава напрежение у превозвачите и ще ги накара да бъдат по стриктни и 
изпълнителни.

2. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината:
Предлагам в римско пет, точка две, където за автомобили от 10 години 

до 20 години се дават 3 точки да бъде променено на автомобили от 10 години 
до 15 години. За автомобили от 15 години до 20 години да се дава една точка, 
а тези над 20 години – 0 точки. Мисля, че с оглед гарантиране на сигурността 
и уюта на пътниците трябва да предвиждаме по-високи критерии при 
провеждането на тези конкурси.

3. Пламен Лашев – Общински съветник:
При условие, че чувам реакциите ви, относно срока на договора, 

оттеглям предложението за 10 години, но да се запише срока в решението.
Приемам и предложението на правено от Кмета. Действително при 
въвеждане на нови машини по междуселищнителинии ще се подобри 
обслужването и затова фирмите следва да получат повече точки за участие. А 
когато машините са стари, не следва да получават такива. Все пак нашите 
линии не са атрактивни. Пътникопотока не е голям и при вземане на 
решението си следва да отчитаме този момент.
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След приключване на разискванията по тринадесета точка,
Общинският съвет на основаниечл. 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. 17, ал. 4, т. 2 от Закона за 
автомобилните превози и Докладна записка с вх. № 24 от 20.01.2011 г.,
прие

РЕШЕНИЕ
№ 854

1. Да бъде проведен конкурс за възлагане на превоза по междуселищни 
автобусни линии за срок от 5 (пет) години по приложените разписания от 
Общинската и областната транспортна схема, като делегира на Кмета на 
община Две могили изпълнението на своите функции, относно провеждането 
на конкурса.

2. Утвърждава изискванията към кандидатите и технически условия 
към превозните средства

2.1. До участие в конкурса се допускат физически и/или юридически 
лица, които: 

2.1.1. Са регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон;
2.1.2. Не са обявени в несъстоятелност, не се намират в процедура по 

обявяване в несъстоятелност и срещу същите не се водят изпълнителни дела
2.1.3. Разполага с не по-малко от 3 (три) броя автобуси, съответстващи 

на изискванията на транспортната и техническата годност. За същите 
автобуси да са налице удостоверения за МПС, за превоз на пътници на 
територията на Република България или съответния брой заверени копия на 
лиценз на общността за превоз на пътници.

2.1.4. Са представили изискваните документи, съгласно Решението по 
т. 3 на община Две могили.

2.2. Не се допуска до участие кандидат с нередовни, или непълни 
документи, както и представянето на такива допълнително, след отварянето 
на пликовете.

2.3. Не се допускат до участие превозвачи, които не са осигурили 
необходимия брой превозни средства, включително и резервни, за 
извършване на обявения превоз.

2.4. Представените превозни средства следва да са минали периодичен 
преглед за техническата им изправност.

2.5. В случай, че няма кандидати, участващи с автобуси за превоз на 
трудноподвижни лица, курсовете, определени за този превоз, ще бъдат 
възложени за изпълнение на класиралите се на общо основание за тях 
кандидати

2.6. Данните в офертата се отпечатват, или попълват с неизтриваемо 
мастило и се подписват от управителя на фирмата, или надлежно 
упълномощено от него лице. Всички направени поправки се парафират от 
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лицето, подписало офертата. Офертата се представя в отделно запечатан 
непрозрачен плик към изискуемите документи, поставени в общ плик, 
надписан с адреса за кореспонденция на кандидата, както и наименованието 
на конкурса. 

3. Утвърждава следните документи, необходими за допускане до 
участие в конкурса и изискванията, на които те трябва да съответстват:

3.1. Актуално удостоверение за регистрация на участника, издадено от 
Търговския регистър. 

3.2. Документ за регистрация на участника по ДДС (идентификационен 
номер по ДДС) или декларация, че същият не е регистриран - копие, заверено 
от участника.

3.3. Копие от лиценза за извършване на обществен превоз на пътници и 
списъка към него, заверено в актуалния си вариант от РОДАИ по 
месторегистрация на превозвача.

3.4. Удостоверение за липсата, или наличието на процедура по 
обявяване в несъстоятелност – оригинал.

3.5.Удостоверения за липсата, или наличието на изпълнителни дела 
срещу кандидата, издадени от СИС - гр. Бяла и АДВ – оригинали.

3.6. Нотариално заверени копия от свидетелствата за регистрация на 
всички автобуси, включени в лиценза, с които се участва в конкурса.

3.7. Нотариално заверени копия от удостоверенията за транспортна 
годност на автобусите.

3.8. Копия от знака за периодичен преглед на техническата изправност 
– с дата на издаване не повече от шест месеца преди крайния срок за 
подаване на документите.

3.9. Копия от застрахователните полици, Гражданска отговорност и 
Злополука на пътниците, или Гражданска отговорност на превозвача и 
доказателства за тяхната валидност (документи, удостоверяващи 
плащанията).

3.10. Удостоверение от РОДАИ по месторегистрация на превозвача за 
допуснати нарушения по осъществяване на транспортната дейност –
оригинал.

Непредставянето на документ от списъка по т. 3, отнасящ се до 
фирмата на кандидата, го извежда от състава на допуснатите до участие в 
конкурса. 

Непредставянето на документ от списъка по т. 3, отнасящ се до автобус 
на кандидата, го извежда от състава на автобусите, с които се участва.

4. Утвърждава следните допълнителни документи:
4.1. Декларация от управителя на фирмата, дали автопаркът, с който 

участва е ангажиран с изпълнение на други превози.
4.2. Сертификат за екологичност на представените МПС.
Непредставянето на документи по т. 4 не изключва кандидата от 

участие в конкурса.
5. Утвърждава следните критерии, показатели и начин за оценка на 

кандидатите:
5.1. Екологичност на превозните средства.
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5.1.1. Всяко превозно средство, със сертификат за екологичност, 
получава 2 (две) точки.

Точките по критерия се образуват, като средноаритметично от 
получените точки от всички превозни средства, с които се участва.

5.2. Възрастов състав на автомобилите по първоначална регистрация: 
5.2.1. До 10 (десет) години – 5 (пет) точки.
5.2.2. От 10 (десет) до 15 (петнадесет) години – 3 (три) точки.
5.2.3. От 15 (петнадесет) до 20 (двадесет) години – 1 (една) точка.
5.2.4. Над 20 (двадесет) години – 0 (нула) точки.
Точките по критерия се образуват, като средноаритметично от 

получените точки от всички превозни средства, с които се участва.
При констатирано несъответствие на данните от свидетелството за 

регистрация, с годината на фактическото производство на МПС, оценяването 
се извършва по годината на фактическото производство.

5.3. Срок на запазване на предложената цена: 
5.3.1. Над 1 (една) година – 6 (шест) точки.
5.3.2. От 6 (шест) месеца до 1 (една) година – 3 (три) точки.
5.3.3. Без предложение за запазване – 0 (нула) точки.
5.4. Цена на превоза:
5.4.1. Най-ниската оферирана цена (мин.Ц) до крайния пункт се приема 

за базисна и получава 5 (пет) точки.
Предложенията на останалите кандидати се оценяват по формулата:

Р /разлика от мин.Ц/ =………….% от базисната цена.
За всеки процент по-висока цена спрямо базисната, се намалява с 

половин точка, като точките по този критерий не могат да бъдат по - малко 
от 0 (нула).

5.5. Собственост на автобусите, с които се участва:
5.5.1. Собствени – 5 (пет) точки.
5.5.2. Финансов лизинг – 4 (четири) точки.
5.5.3. Наети – 3 (три) точки.
5.5.4. Точките по критерия се образуват като средноаритметично от 

получените точки от всички превозни средства, с които се участва.
5.6. Регистрация на участника:
5.6.1. Участник със съдебна регистрация и седалище в община Две 

могили – 15 (петнадесет) точки.
5.6.2. Участник със съдебна регистрация и седалище, извън община Две 

могили, но с регистриран клон в община Две могили – 5 (пет) точки.
5.6.3. Участник със съдебна регистрация и седалище извън община Две 

могили – 1 (една) точка. 
5.7. Допуснати нарушения от кандидата при осъществяване на превозна 

дейност: 
5.7.1. За всяко установено нарушение в превозната дейност на фирмата, 

с влязло в сила наказателно постановление се отнема по 1 (една) точка от 
общия брой точки.
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Броят на нарушенията се установява от удостоверението по т. 3.11 от 
това решение. Доказателствата за невлизане в сила на всяко наказателно 
постановление се осигуряват от кандидата. При липса на такива се счита, че 
наказателното постановление е влязло в сила.

5.8. Социални облекчения:
5.8.1. По 2 (две) точки за всяко прието от комисията предложение за 

социално облекчение.
Не се допускат до точкуване предложения за безплатни и с намалена 

цена превози. Допускат се до точкуване максимално 3 (три) предложения за 
социални облекчения.

6. Начин на класиране на кандидатите:
Поредността в класирането е на база комплексната оценка на всяко 

предложение, като на първо място се класира предложението на този 
кандидат, който е с най-голям общ брой точки. При равен резултат се 
прилагат критериите “възрастов състав на автомобилите по първоначална 
регистрация” и “екологичност на превозните средства”.

7. Определя броя на членовете и състава на комисия за провеждане на 
конкурса, както следва:

7.1. Комисията се състои от 7 (седем) човека, от които един 
председател и (шест) броя членове.

7.2. Съставът на комисията включва:
7.2.1. Председател – зам. кмет на община Две могили.
7.2.2. Един представител на ИА “АА”.
7.2.3. Един представител на КАТ-Пътна полиция.
7.2.4. Един представител на ТДД.
7.2.5. Един представител на браншовите организации в областта на 

автомобилния транспорт.
7.2.6. Един юрист.
7.2.7. Един представител на общинска администрация.

Гласували 15 (петнадесет) съветника
„За” - 15 гласа
„Против” - 0 гласа
„Въздържал се”- 0 гласа

Четиринадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 25/21.01.2011 г., 

относно: Отпускане на Светла Георгиева Цвяткова, живееща в град Две 
могили, на улица „Чипровци” № 4 на еднократна финансова помощ за 
раждане на второ дете – Теодор Цветелинов Цвятков.

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

социална политика”.
Всички документи са представени в срок, съгласно Наредбата за 

отпускане на такъв вид помощи. Становището на комисията е да се уважи 
заявлението.

2. Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и финанси”.
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Становището на нашата комисия е да се отпуснат 250 лева за раждане 
на второ дете.

Разисквания по четиринадесета точка нямаше.
По четиринадесета точка, Общинският съвет на основаниечл. 21, 

ал. 1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 и чл. 4, ал. 1
от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
във връзка с чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.2, чл. 9, т. 1, 
чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при 
раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали 
при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, 
природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област 
Русе, приета с наше Решение № 108 по Протокол № 10/28.03.2008 година, 
изм. и доп. с Решение № 333 по Протокол № 26/23.01.2009 година, изм. и 
доп. с Решение № 562 по Протокол № 43/20.11.2009 г. и Докладна записка 
№ 25 от 21.01.2011 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 855

1. Отпуска на Светла Георгиева Цвяткова с ЕГН 8309245376, живееща 
в град Две могили, на улица „Чипровци” № 4 еднократна финансова помощ в 
размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева за раждане на второ дете – Теодор 
Цветелинов Цвятков, роден на 05.01.2011 г. 

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по 
решение на Общинския съвет”.

Гласували 14 (четиринадесет) съветника
„За” - 14 гласа
„Против” - 0 гласа
„Въздържал се”- 0 гласа
„Негласувал” - 1 глас (Тодор Куцаров)

Петнадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 26/21.01.2011 г., 

относно: Отпускане на Петя Иванова Лашева, живееща в град Две могили, 
на улица „Тодор Каблешков” № 30 на еднократна финансова помощ за 
раждане на второ дете – Християн Венциславов Лашев.

По нея докладва:
1. Красимир Кунев – Член на Комисията по “Здравеопазване и 

социална политика”. 
Тук също става въпрос за раждане на второ дете. Всички документи са 

налице. Комисията излезе със становище заявлението на г-жа Лашева да се 
уважи.

2. Петър Петров– Председател на Комисията по “Бюджет и финанси”.
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Комисията по “Бюджет и финанси” излезе със становище да бъдат 
отпуснати 250 лева за раждане на второ дете.

Разисквания по петнадесета точка нямаше.
По петнадесета точка, Общинският съвет на основаниечл. 21, ал. 

1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 и чл. 4, ал. 1
от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
във връзка с чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.2, чл. 9, т. 1, 
чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при 
раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали 
при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, 
природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област 
Русе, приета с наше Решение № 108 по Протокол № 10/28.03.2008 година, 
изм. и доп. с Решение № 333 по Протокол № 26/23.01.2009 година, изм. и 
доп. с Решение № 562 по Протокол № 43/20.11.2009 г. и Докладна записка 
№ 26 от 21.01.2011 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 856

1. Отпуска на Петя Иванова Лашева с ЕГН 8010065370, живееща в град 
Две могили, на улица „Тодор Каблешков” № 30 еднократна финансова 
помощ в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева за раждане на второ дете –
Християн Венциславов Лашев, роден на 03.12.2010 г. 

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по 
решение на Общинския съвет”.

Гласували 14 (четиринадесет) съветника
„За” - 14 гласа
„Против” - 0 гласа
„Въздържал се”- 0 гласа
„Негласувал” - 1 глас (Пламен Лашев)

Шестнадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 27/21.01.2011 г., 

относно: Отпускане на Галина Мариянова Цанева, живееща в град Две 
могили, на улица „Орлова чука” № 33 на еднократна финансова помощ за 
раждане на второ дете – Михаил Евгениев Цанев.

По нея докладва:
1. Тодор Куцаров– Член на Комисията по “Здравеопазване и социална 

политика”. 
И тук става въпрос за раждане на второ дете. Всички изискуеми 

документи по Наредба № 10 са налице и са редовни. Комисията, счита че 
заявлението на г-жа Цанева може да бъде уважено.

2. Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”.
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Комисията по “Бюджет и финанси” отпуска 250 лева за раждане на 
второ дете.

Разисквания по шестнадесета точка нямаше.
По шестнадесета точка, Общинският съвет на основаниечл. 21, ал. 

1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 и чл. 4, ал. 1
от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
във връзка с чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.2, чл. 9, т. 1, 
чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при 
раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали 
при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, 
природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област 
Русе, приета с наше Решение № 108 по Протокол № 10/28.03.2008 година, 
изм. и доп. с Решение № 333 по Протокол № 26/23.01.2009 година, изм. и 
доп. с Решение № 562 по Протокол № 43/20.11.2009 г. и Докладна записка 
№ 27 от 21.01.2011 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 857

1. Отпуска на Галина Мариянова Цанева с ЕГН 8011275339, живееща в 
град Две могили, на улица „Орлова чука” № 33 еднократна финансова помощ 
в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева за раждане на второ дете –
Михаил Евгениев Цанев, роден на 07.01.2011 г. 

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по 
решение на Общинския съвет”.

Гласували 14 (четиринадесет) съветника
„За” - 14 гласа
„Против” - 0 гласа
„Въздържал се”- 0 гласа
„Негласувал” - 1 глас (Никола Николов)

Седемнадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 28/21.01.2011 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Илиянка Иванова 
Илиева, живееща в град Две могили, на улица „Христо Ботев” № 34.

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

социална политика”.
Постъпилата молба е от Илиянка Иванова Илиева, в която изказва 

своето изключително тежко финансово положение. Моли ни да и бъде 
отпусната еднократна финансова помощ. Проблем при нея се явява 
постоянния и адрес, на който в момента тя не живее и по този начин не може 
да бъде подпомогната от Дирекция „Социално подпомагане”. Становището 
на комисията е молбата да се уважи частично и под условие.
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2. Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и финанси”.
В предложеното ни решение има допусната техническа грешка. 

Предложението на комисията е да се отпуснат 60 лева, които да бъдат 
получени от бащата на г-жа Илиева, тъй като смятаме, че тя няма да използва
по предназначение средствата. С тези пари да може да си подмени личната
карта, за да се регистрира в Дирекция „Социално подпомагане” и съответно 
да получава някакъв вид помощ.

Разисквания по седемнадесета точка нямаше.
По седемнадесета точка, Общинският съвет на основаниечл. 21, 

ал. 1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 и чл. 4, ал. 1
от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
във връзка с чл. 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 № 28 от 21.01.2011 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 858

1. Отпуска на Илиянка Иванова Илиева с ЕГН 6408065338, живееща в 
град Две могили, на улица „Христо Ботев” № 34 еднократна финансова 
помощ в размер на 60.00 (шестдесет) лева.

2. Средствата да бъдат получени от нейния баща – Иван Илиев Иванов, 
който да им съдейства при подмяната на личните документи за самоличност 
и заплащането на наема им за един месец в жилището, което живее.

3. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по 
решение на Общинския съвет”.

Гласували 15 (петнадесет) съветника
„За” - 15 гласа
„Против” - 0 гласа
„Въздържал се”- 0 гласа

Осемнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 29/21.01.2011 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Метин Саид 
Мехмед, живеещ в село Баниска, на улица „Пролет” № 22.

По нея докладва:
1. Красимир Кунев – Член на Комисията по “Здравеопазване и 

социална политика”. 
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Тук става въпрос за възникнал пожар. Къщата е изгоряла на 100 % 
заедно с цялата покъщина. Няма какво да коментираме. Становището на 
комисията е молбата да се уважи.

2. Петър Петров– Председател на Комисията по “Бюджет и финанси”.
Становището на комисията е да се отпуснат 200 лева, което е съгласно 

Наредба № 10.
Разисквания по осемнадесета точка нямаше.
По осемнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основаниечл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 и
чл. 4, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрациявъв връзка с чл. 5, т. 3, пр. 3 във връзка с т. 5 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 № 29
от 21.01.2011 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 859

1. Отпуска на Метин Саид Мехмед с ЕГН 7204165288, живеещ в село 
Баниска, на улица „Пролет” № 22 еднократна финансова помощ в размер на 
200.00 (двеста) 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 15 (петнадесет) съветника. 
„ За” - 15 гласа
„Против” - 0 гласа
„Въздържал се”- 0 гласа

Деветнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 30/21.01.2011 г., 

относно: Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива 
България” – Защитено жилище село Могилино. 

По нея докладва: 
1. Петър Петров– Председател на Комисията по “Бюджет и финанси”.
Тази и следващите пет докладни касаят участието на Община Две 

могили с проекти по „Красива България”. По всяка вероятност от тези шест 
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проекта най-много да се реализира един. Така или инъче администрацията, 
след като е разработила тези шест проекта не бива да я спираме от участие. 
Затова аз предлагам да подкрепим тази и следващите докладни, като всеки 
един от нас посочи наименованието на проекта, което да влезе в решението 
ни веднъж, и втори път – да бъдат посочени окончателните стойности на 
съответния проект и дяловото участие на общината в тях. За защитеното 
жилище в Могилино в решението да добие следния вид:

1. Дава съгласие за отпускане на сумата от 32 628.00 (тридесет и две 
хиляди шестотин двадесет и осем  лева), представляваща 20 % от общата 
стойност на проекта, който е в размер на 163 142.00 (сто шестдесет и три 
хиляди сто четирдесет и два лева), за „Ремонт и саниране на ателие за 
трудотерапия и котелно на Защитено жилище в село Могилино”, по проект 
„Красива България”.

2. Средствата да бъдат предвидени в Бюджета на Община Две могили 
за2011 г.

3. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 
действия за изпълнение решението и да осъществи контрол върху 
разходването на средствата.

В разискванията по деветнадесета точка взеха участие:
1. Светлозар Донев – Общински съветник:
Съгласен съм с предложението на г-н Петров. Подкрепям решението, 

което той предложи. Нека и следващите пет решения по „Красива България” 
да бъдат оформени по този начин. Колегите, които ще докладват по 
следващите докладни да подават  решенията във вида, в който трябва да ги 
приемем.

След приключване на разискванията по деветнадесетаточка от 
дневния ред, Общинският съвет, на основаниечл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 във 
връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация и Докладна записка № 
30 от 21.01.2011 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 860

1. Дава съгласие за отпускане на сумата от 32 628.00 (тридесет и две 
хиляди шестотин двадесет и осем  лева), представляваща 20 % от общата 
стойност на проекта, който е в размер на 163 142.00 (сто шестдесет и три 
хиляди сто четирдесет и два лева), за „Ремонт и саниране на ателие за 
трудотерапия и котелно на Защитено жилище в село Могилино”, по проект 
„Красива България”.

2. Средствата да бъдат предвидени в Бюджета на Община Две могили 
за2011 г.
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3. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 
действия за изпълнение решението и да осъществи контрол върху 
разходването на средствата.

Гласували 15 (петнадесет) съветника. 
„ За” - 15 гласа
„Против” - 0 гласа
„Въздържал се”- 0 гласа

Двадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 31/21.01.2011 г., 

относно: Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива 
България” – Административна сграда в град Две могили. 

По нея докладва: 
1. Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”.
Решението за Административната сграда в Две могили да има следния 

текст:
1. Дава съгласие за отпускане на сумата от 115 585.00 (сто и петнадесет 

хиляди петстотин осемдесет и пет лева), представляваща 53.62 % от общата 
стойност на проекта, който е в размер на 215 585.00 (двеста и петнадесет 
хиляди петстотин осемдесет и пет лева), за „Саниране на общинска 
административна сграда в град Две могили, област Русе”, улица „Кирил и 
Методий” № 14, по проект“Красива България”.

2. Средствата да бъдат предвидени в Бюджета на Община Две могили 
за 2011 г.

3. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 
действия за изпълнение решението и да осъществи контрол върху 
разходването на средствата.

Разисквания по двадесета точка нямаше.
По двадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основаниечл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 
1, т. 1 и т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация и Докладна записка № 31 от 21.01.2011 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 861

1. Дава съгласие за отпускане на сумата от 115 585.00 (сто и петнадесет 
хиляди петстотин осемдесет и пет лева), представляваща 53.62 % от общата 
стойност на проекта, който е в размер на 215 585.00 (двеста и петнадесет 
хиляди петстотин осемдесет и пет лева), за „Саниране на общинска 
административна сграда в град Две могили, област Русе”, улица „Кирил и 
Методий” № 14, по проект“Красива България”.

2. Средствата да бъдат предвидени в Бюджета на Община Две могили 
за 2011 г.
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3. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 
действия за изпълнение решението и да осъществи контрол върху 
разходването на средствата.

Гласували 15 (петнадесет) съветника. 
„ За” - 15 гласа
„Против” - 0 гласа
„Въздържал се”- 0 гласа

Двадесет и първа точка от дневния ред: 
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 32/21.01.2011 г., 

относно: Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива 
България” – физкултурен салон и басейн в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” 
град Две могили. 

По нея докладва: 
1. Петър Петров– Председател на Комисията по “Бюджет и финанси”.
Решението за физкултурния салон и басейна в училището да има 

следния вид:
1. Дава съгласие за отпускане на сумата от 136 559.00 (сто и тридесет и 

шест хиляди петстотин петдесет и девет лева), представляваща 57.73 % от 
общата стойност на проекта, който е в размер на 236 559.00 (двеста тридесет 
и шест хиляди петстотин петдесет и девет лева), за „Саниране на 
физкултурен салон и басейн към СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” град Две 
могили”, улица „Кирил и Методий” № 17, по проект „Красива България”.

2. Средствата да бъдат предвидени в Бюджета на Община Две могили 
за 2011 г.

3. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 
действия за изпълнение решението и да осъществи контрол върху 
разходването на средствата.

Разисквания по двадесет и първа точка нямаше.
По двадесет и първаточка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основаниечл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 
1, т. 1 и т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация и Докладна записка № 32 от 21.01.2011 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 862

1. Дава съгласие за отпускане на сумата от 136 559.00 (сто и тридесет и 
шест хиляди петстотин петдесет и девет лева), представляваща 57.73 % от 
общата стойност на проекта, който е в размер на 236 559.00 (двеста тридесет 
и шест хиляди петстотин петдесет и девет лева), за „Саниране на 
физкултурен салон и басейн към СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” град Две 
могили”, улица „Кирил и Методий” № 17, по проект „Красива България”.



40

2. Средствата да бъдат предвидени в Бюджета на Община Две могили 
за 2011 г.

3. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 
действия за изпълнение решението и да осъществи контрол върху 
разходването на средствата.

Гласували 15 (петнадесет) съветника. 
„ За” - 15 гласа
„Против” - 0 гласа
„Въздържал се”- 0 гласа

Двадесет и втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 33/21.01.2011 г., 

относно: Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива 
България – детска яслав град Две могили”. 

По нея докладва: 
1. Тодор Куцаров – Секретар на Комисията по “Бюджет и финанси”.
Решението за Детската ясла в Две могили да има следния вид:
1. Дава съгласие за отпускане на сумата от 128 691.00 (сто двадесет и 

осем хиляди шестотин деветдесет и един лева), представляваща 56.28 % от 
общата стойност на проекта, който е в размер на 228 691.00 (двеста двадесет 
и осем хиляди шестотин деветдесет и един лева), за „Саниране и ремонт на 
Детска ясла„Радост” в град Две могили”, улица „Филип Тотю” № 16, по 
проект“Красива България”.

2. Средствата да бъдат предвидени в Бюджета на Община Две могили 
за 2011 г.

3. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 
действия за изпълнение решението и да осъществи контрол върху 
разходването на средствата.

Разисквания по двадесет и втора точка нямаше.
По двадесет и втора точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основаниечл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 
1, т. 1 и т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация и Докладна записка № 33 от 21.01.2011 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 863

1. Дава съгласие за отпускане на сумата от 128 691.00 (сто двадесет и 
осем хиляди шестотин деветдесет и един лева), представляваща 56.28 % от 
общата стойност на проекта, който е в размер на 228 691.00 (двеста двадесет 
и осем хиляди шестотин деветдесет и един лева), за „Саниране и ремонт на 
Детска ясла„Радост” в град Две могили”, улица „Филип Тотю” № 16, по 
проект“Красива България”.
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2. Средствата да бъдат предвидени в Бюджета на Община Две могили 
за 2011 г.

3. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 
действия за изпълнение решението и да осъществи контрол върху 
разходването на средствата.

Гласували 15 (петнадесет) съветника. 
„ За” - 15 гласа
„Против” - 0 гласа
„Въздържал се”- 0 гласа

Двадесет и трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 34/21.01.2011 г., 

относно: Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива 
България” – къща-музей „Филип Тотю” град Две могили. 

По нея докладва:
1. Красимир Кунев – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”.
Решението за къщата-музей на „Филип Тотю” в град Две могили да има 

вида:
1. Дава съгласие за отпускане на сумата от 22 500.00 (двадесет и две 

хиляди и петстотин лева), представляващи 50 % от общата стойност на 
проекта, който е в размер на 45 000.00 (четирдесет и пет хиляди лева), за 
„Ремонт накъща-музей “Филип Тотю”в град Две могили”, ул.  “Филип 
Тотю” № 3, по проект “Красива България”.

2. Средствата да бъдат предвидени в Бюджета на Община Две могили 
за 2011 г.

3. Упълномощава Кмета на Ощината да предприеме необходимите 
действия за изпълнение решението и да осъществи контрол върху 
разходването на средствата.

Разисквания по точка двадесет и трета нямаше.
По двадесет и третаточка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основаниечл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 
1, т. 1 и т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация и Докладна записка № 34 от 21.01.2011 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 864

1. Дава съгласие за отпускане на сумата от 22 500.00 (двадесет и две 
хиляди и петстотин лева), представляващи 50 % от общата стойност на 
проекта, който е в размер на 45 000.00 (четирдесет и пет хиляди лева), за 
„Ремонт накъща-музей “Филип Тотю”в град Две могили”, ул.  “Филип 
Тотю” № 3, по проект “Красива България”.

2. Средствата да бъдат предвидени в Бюджета на Община Две могили 
за 2011 г.
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3. Упълномощава Кмета на Ощината да предприеме необходимите 
действия за изпълнение решението и да осъществи контрол върху 
разходването на средствата.

Гласували 15 (петнадесет) съветника. 
„ За” - 15 гласа
„Против” - 0 гласа
„Въздържал се”- 0 гласа

Двадесет и четвърта точка от дневния ред: 
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 35/21.01.2011 г., 

относно: Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива 
България” – ОУ „Христо ботев” село Баниска. 

По нея докладва: 
1. Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и финанси”.
Решението за основното училище в село Баниска да добие следния вид:
1. Дава съгласие за отпускане на суматаот 102 387.00 (сто и две хиляди  

триста осемдесет и седем лева), представляваща 50.59 % от общата стойност 
на проекта, който е в размер на 202 387.00 (двеста и две хиляди триста 
осемдесет и седем лева) за„Саниране наОУ “Христо Ботев” в село Баниска”, 
улица “Христо Ботев”  № 20, по проект“Красива България”.

2. Средствата да бъдат предвидени в Бюджета на Община Две могили 
за 2011г.

3. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 
действия за изпълнение решението и да осъществи контрол върху 
разходването на средствата.

Разисквания по двадесет и четвърта точка нямаше.
По двадесет и четвърта точка от дневния ред, Общинският съвет, 

на основаниечл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 
1, т. 1 и т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация и Докладна записка № 35 от 21.01.2011 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 865

1. Дава съгласие за отпускане на суматаот 102 387.00 (сто и две хиляди  
триста осемдесет и седем лева), представляваща 50.59 % от общата стойност 
на проекта, който е в размер на 202 387.00 (двеста и две хиляди триста 
осемдесет и седем лева) за„Саниране наОУ “Христо Ботев” в село Баниска”, 
улица “Христо Ботев”  № 20, по проект“Красива България”.

2. Средствата да бъдат предвидени в Бюджета на Община Две могили 
за 2011г.

3. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 
действия за изпълнение решението и да осъществи контрол върху 
разходването на средствата.
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Гласували 15 (петнадесет) съветника 
„За” - 15 гласа
„Против” - 0 гласа
„Въздържал се”- 0 гласа

Двадесет и пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 36/21.01.2011 г., 

относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска 
собственост чрез публичен търг с явно наддаване – село Кацелово.

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

и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 
уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

Тази докладна и следващите девет касаят отдаването под наем на 
помещения в здравни служби и заведения в нашата Община. В стила на г-н 
Петров, аз също предлагам да не повтаряме едни и същи неща за тези 
докладни. Основното за всички, е че договорите, с които те са отдадени под 
наем изтичат или са изтекли и Общината трябва да проведе процедура по 
отдаването им. Това е стандартна процедура, поради което предлагам всеки 
един от нашата комисия да обявява решението, което се предлага за 
гласуване. Казвам така, защото нашата комисия, счита че решенията трябва 
да бъдат оформени във вида, в който оформяме решенията си за отдаване под 
наем. В конкретния случай не считаме за удачно за всяко едно помещение да 
се изписват актове, местата, в които са разположени и т.н. Освен това в 
самите решения има допуснати технически грешки, които ние сме 
констатирали и съотметно поправили, затова за помещенията в село 
Кацелово ви предлагам решението да има следния вид:

1. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем за срок от 5 (пет) години, 
след провеждане на публичен търг с явно наддаване, части от имот –
публична общинска собственостпо Акт № 119/10.05.1999 година на Кмета на 
Община Две могили, представляващ двуетажна полумасивна сграда, 
построена през 1950 година, върху площ от 196 (сто деветдесет и шест) 
квадратни метра за „Здравен дом”, находяща се върху дворно място с площ 
от 4 896 (четири хиляди осемстотин деветдесет и шест) квадратни метра, 
съставляващо имотI – 411 (римско едно, тире, арабско четиристотин и 
единадесет) в квартал 94 (деветдесет и четири) по устройствения план на 
село Кацелово, община Две могили, област Русе, находящ се в село 
Кацелово, на улица „Трети март” № 40, при начална месечна наемна цена в 
размер на 1.50 (един лев и петдесет стотинки) за квадратен метър, а именно:

1.1. Помещение от 12 (дванадесет) квадратни метра, находящо се на 
първи етаж, предназначено за „Лекарски кабинет”.

1.2. Помещение от 12 (дванадесет) квадратни метра находящо се на 
първи етаж, предназначено за „Зъболекарски кабинет”.

1.3. Помещение с площ от 10 (десет) квадратни метранаходящо се на 
първи етаж, предназначено за „Манипулационна”.
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1.4. Помещение с площ от 12 (дванадесет) квадратни метра находящо 
се на втори етаж, предназначено за „Лекарски кабинет”.

1.5. Помещение с площ от 12 (дванадесет) квадратни метранаходящо 
се на втори етаж, предназначено за „Лекарски кабинет”.

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да изпълни решението на 
Общински съвет.

3. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общински съвет-
Две могили да се представи екземпляр от сключения договор за отдаване под 
наем.

В разискванията по двадесет и пета точка взеха участие:
1. Енчо Петров – Общински съветник:
Съгласен съм. Нека така да правим.
След приключване на разискванията по двадесет и петаточка от 

дневния ред, Общинският съвет, на основаниечл. 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. 14,
ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 1, чл. 29, ал. 1, т. 4 
и чл. 101, ал. 1, пр. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване на право на 
собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за 
управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи общинска 
собственост в Община Две могили, област Русе и Докладна записка  с вх. 
№ 36 от 21.01.2011 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 866

1. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем за срок от 5 (пет) години, 
след провеждане на публичен търг с явно наддаване, части от имот –
публична общинска собственостпо Акт № 119/10.05.1999 година на Кмета на 
Община Две могили, представляващ двуетажна полумасивна сграда, 
построена през 1950 година, върху площ от 196 (сто деветдесет и шест) 
квадратни метра за „Здравен дом”, находяща се върху дворно място с площ 
от 4 896 (четири хиляди осемстотин деветдесет и шест) квадратни метра, 
съставляващо имотI – 411 (римско едно, тире, арабско четиристотин и 
единадесет) в квартал 94 (деветдесет и четири) по устройствения план на 
село Кацелово, община Две могили, област Русе, находящ се в село 
Кацелово, на улица „Трети март” № 40, при начална месечна наемна цена в 
размер на 1.50 (един лев и петдесет стотинки) за квадратен метър, а именно:

1.1. Помещение от 12 (дванадесет) квадратни метра, находящо се на 
първи етаж, предназначено за „Лекарски кабинет”.

1.2. Помещение от 12 (дванадесет) квадратни метра находящо се на 
първи етаж, предназначено за „Зъболекарски кабинет”.

1.3. Помещение с площ от 10 (десет) квадратни метранаходящо се на 
първи етаж, предназначено за „Манипулационна”.
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1.4. Помещение с площ от 12 (дванадесет) квадратни метра находящо 
се на втори етаж, предназначено за „Лекарски кабинет”.

1.5. Помещение с площ от 12 (дванадесет) квадратни метранаходящо 
се на втори етаж, предназначено за „Лекарски кабинет”.

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да изпълни решението на 
Общински съвет.

3. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общински съвет-
Две могили да се представи екземпляр от сключения договор за отдаване под 
наем.

Гласували 15 (петнадесет) съветника 
„За” - 15 гласа
„Против” - 0 гласа
„Въздържал се”- 0 гласа

Двадесет и шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 37/21.01.2011 г., 

относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска 
собственост чрез публичен търг с явно наддаване – село Бъзовец.

По нея докладва:
1. Ахмед Феим– Член на Комисията по“Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 
уредба, регионална политика и евроинтеграция”.

Следващите помещения са в село Бъзовец. Тук е сбъркан имотът и 
квартала, в който се намира „Здравната служба”. Като вземем впредвид Акт 
№ 141 от 20.04.2000 г., решението ни трябва да добие следния вид:

1. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем за срок от 5 (пет) години, 
след провеждане на публичен търг с явно наддаване, части от имот –
публична общинска собственостпо Акт № 142/20.04.2000 година на Кмета на 
Община Две могили, представляващ двуетажна масивна сграда с 
идентификатор № 240 (двеста и четиридесет), построена през 1987 година, 
върху площ от 210 (двеста и десет) квадратни метра за „Здравен дом”, 
находяща се върху дворно място с площ от 6 940 (шест хиляди деветстотин и 
четиридесет) квадратни метра, съставляващо имот  І (римско едно) в квартал 
32 (тридесет и две) по устройствения план на село Бъзовец, община Две 
могили, област Русе, находящ се в село Бъзовец, на улица „Георги 
Димитров” № 101, при начална месечна наемна цена в размер на 1.50 (един 
лев и петдесет стотинки) за квадратен метър, а именно:

1.1. Помещение от 14.19 (четиринадесет квадратни метра и 
деветнадесет дециметра), находящо се на втори етаж, предназначено за 
„Лекарски кабинет”.

1.2. Помещение от 14.52 (четиринадесет квадратни метра и петдесет и 
два дециметра), находящо се на втори етаж, предназначено за 
„Манипулационна”.

1.3. Помещение с площ от 15.51 (петнадесет квадратни метра и 
петдесет и един дециметра), находящо се на втори етаж, предназначено за 
„Женска консултация”.
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1.4. Помещение с площ от 16.38 (шестнадесет квадратни метра и 
тридесет и осем дециметра), находящо се на втори етаж, предназначено за 
„Лекарски кабинет”.

1.5. Помещение с площ от 16.10 (шестнадесет квадратни метра и десет 
дециметра), находящо се на втори етаж, предназначено за „Лекарски 
кабинет”.

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да изпълни решението на 
Общински съвет.

3. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общински съвет-
Две могили да се представи екземпляр от сключения договор за отдаване под 
наем.

Разисквания по двадесет и шеста точка нямаше.
По двадесет и шеста точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основаниечл. 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. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 
1, чл. 29, ал. 1, т. 4 и чл. 101, ал. 1, пр. 1 от Наредба № 7 за реда за 
придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за 
предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи 
общинска собственост в Община Две могили, област Русе и Докладна 
записка  с вх. № 37 от 21.01.2011 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 867

1. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем за срок от 5 (пет) години, 
след провеждане на публичен търг с явно наддаване, части от имот –
публична общинска собственостпо Акт № 142/20.04.2000 година на Кмета на 
Община Две могили, представляващ двуетажна масивна сграда с 
идентификатор № 240 (двеста и четиридесет), построена през 1987 година, 
върху площ от 210 (двеста и десет) квадратни метра за „Здравен дом”, 
находяща се върху дворно място с площ от 6 940 (шест хиляди деветстотин и 
четиридесет) квадратни метра, съставляващо имот  І (римско едно) в квартал 
32 (тридесет и две) по устройствения план на село Бъзовец, община Две 
могили, област Русе, находящ се в село Бъзовец, на улица „Георги 
Димитров” № 101, при начална месечна наемна цена в размер на 1.50 (един 
лев и петдесет стотинки) за квадратен метър, а именно:

1.1. Помещение от 14.19 (четиринадесет квадратни метра и 
деветнадесет дециметра), находящо се на втори етаж, предназначено за 
„Лекарски кабинет”.

1.2. Помещение от 14.52 (четиринадесет квадратни метра и петдесет и 
два дециметра), находящо се на втори етаж, предназначено за 
„Манипулационна”.
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1.3. Помещение с площ от 15.51 (петнадесет квадратни метра и 
петдесет и един дециметра), находящо се на втори етаж, предназначено за 
„Женска консултация”.

1.4. Помещение с площ от 16.38 (шестнадесет квадратни метра и 
тридесет и осем дециметра), находящо се на втори етаж, предназначено за 
„Лекарски кабинет”.

1.5. Помещение с площ от 16.10 (шестнадесет квадратни метра и десет 
дециметра), находящо се на втори етаж, предназначено за „Лекарски 
кабинет”.

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да изпълни решението на 
Общински съвет.

3. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общински съвет-
Две могили да се представи екземпляр от сключения договор за отдаване под 
наем.

Гласували 15 (петнадесет) съветника 
„За” - 15 гласа
„Против” - 0 гласа
„Въздържал се”- 0 гласа

Двадесет и седма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 38/21.01.2011 г., 

относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска 
собственост чрез публичен търг с явно наддаване – село Острица.

По нея докладва: 
1. Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 
нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” – село Острица. 

Тази докладна касае помещението в село Острица. Тук решението 
следва да бъде:

1. Дава съгласие да бъде отдадено под наем за срок от 5 (пет) години, 
след провеждане на публичен търг с явно наддаване, част от имот – публична 
общинска собственостпо Акт № 128/20.03.2000 година на Кмета на Община 
Две могили, представляващ едноетажна масивна сграда, построена през 1960
година, върху площ от 180 (сто и осемдесет) квадратни метра за „Здравен 
дом”, находяща се върху дворно място с площ от 2 900 (две хиляди и 
деветстотин) квадратни метра, съставляващо имот  І – 105 (римско едно, 
тире, арабско сто и пет) в квартал 12 (дванадесет) по устройствения план на 
село Острица, община Две могили, област Русе, находящ се в село Острица, 
на улица „Иван Дечев” № 2, при начална месечна наемна цена в размер на 
1.00 (един лев) за квадратен метър, а именно: Помещение от 12 (дванадесет) 
квадратни метра, находящо се на първи етаж, предназначено за „Лекарски 
кабинет”.

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да изпълни решението на 
Общински съвет.
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3. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общински съвет-
Две могили да се представи екземпляр от сключения договор за отдаване под 
наем.

Разисквания по двадесет и седма точка нямаше.
По двадесет и седматочка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основаниечл. 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. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 
1, чл. 29, ал. 1, т. 4 и чл. 101, ал. 1, пр. 1 от Наредба № 7 за реда за 
придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за 
предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи 
общинска собственост в Община Две могили, област Русе и Докладна 
записка  с вх. № 38 от 21.01.2011 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 868

1. Дава съгласие да бъде отдадено под наем за срок от 5 (пет) години, 
след провеждане на публичен търг с явно наддаване, част от имот – публична 
общинска собственостпо Акт № 128/20.03.2000 година на Кмета на Община 
Две могили, представляващ едноетажна масивна сграда, построена през 1960
година, върху площ от 180 (сто и осемдесет) квадратни метра за „Здравен 
дом”, находяща се върху дворно място с площ от 2 900 (две хиляди и 
деветстотин) квадратни метра, съставляващо имот  І – 105 (римско едно, 
тире, арабско сто и пет) в квартал 12 (дванадесет) по устройствения план на 
село Острица, община Две могили, област Русе, находящ се в село Острица, 
на улица „Иван Дечев” № 2, при начална месечна наемна цена в размер на 
1.00 (един лев) за квадратен метър, а именно: Помещение от 12 (дванадесет) 
квадратни метра, находящо се на първи етаж, предназначено за „Лекарски 
кабинет”.

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да изпълни решението на 
Общински съвет.

3. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общински съвет-
Две могили да се представи екземпляр от сключения договор за отдаване под 
наем.

Гласували 15 (петнадесет) съветника 
„За” - 15 гласа
„Против” - 0 гласа
„Въздържал се”- 0 гласа

Двадесет и осма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 39/21.01.2011 г., 

относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска 
собственост чрез публичен търг с явно наддаване – село Помен.
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По нея докладва: 
1. Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 
нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.

В село Помен се отдават под наем две помещения. Решението ни да 
има следния вид:

1. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем за срок от 5 (пет) години, 
след провеждане на публичен търг с явно наддаване, части от имот –
публична общинска собственостпо Акт № 113/12.08.1999 година на Кмета на 
Община Две могили, представляващ двуетажна масивна сграда, построена 
през 1952 година, върху площ от 110 (сто и десет) квадратни метра за
„Здравен дом”, находяща се върху дворно място с площ от 1 000 (хиляда) 
квадратни метра, съставляващо имот  XІІ – 114 (римско дванадесет, тире, 
арабско сто и четиринадесет) в квартал 20 (двадесет) по устройствения план 
на село Помен, община Две могили, област Русе, находящ се в село Помен, 
на улица „Г. С. Раковски” № 3, при начална месечна наемна цена в размер на 
1.00 (един лев) за квадратен метър, а именно:

1.1. Помещение от 12 (дванадесет) квадратни метра, находящо се на 
втори етаж, предназначено за „Лекарски кабинет”.

1.2. Помещение от 12 (дванадесет) квадратни метра, находящо се на 
втори етаж, предназначено за „Лекарски кабинет”.

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да изпълни решението на 
Общински съвет.

3. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общински съвет-
Две могили да се представи екземпляр от сключения договор за отдаване под 
наем.

Разисквания по двадесет и осма точка нямаше.
По двадесет и осма точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основаниечл. 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. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 
1, чл. 29, ал. 1, т. 4 и чл. 101, ал. 1, пр. 1 от Наредба № 7 за реда за 
придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за 
предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи 
общинска собственост в Община Две могили, област Русе и Докладна 
записка  с вх. № 39 от 21.01.2011 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 869

1. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем за срок от 5 (пет) години, 
след провеждане на публичен търг с явно наддаване, части от имот –
публична общинска собственостпо Акт № 113/12.08.1999 година на Кмета на 
Община Две могили, представляващ двуетажна масивна сграда, построена 
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през 1952 година, върхуплощ от 110 (сто и десет) квадратни метра за
„Здравен дом”, находяща се върху дворно място с площ от 1 000 (хиляда) 
квадратни метра, съставляващо имот  XІІ – 114 (римско дванадесет, тире, 
арабско сто и четиринадесет) в квартал 20 (двадесет) по устройствения план 
на село Помен, община Две могили, област Русе, находящ се в село Помен, 
на улица „Г. С. Раковски” № 3, при начална месечна наемна цена в размер на 
1.00 (един лев) за квадратен метър, а именно:

1.1. Помещение от 12 (дванадесет) квадратни метра, находящо се на 
втори етаж, предназначено за „Лекарски кабинет”.

1.2. Помещение от 12 (дванадесет) квадратни метра, находящо се на 
втори етаж, предназначено за „Лекарски кабинет”.

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да изпълни решението на 
Общински съвет.

3. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общински съвет-
Две могили да се представи екземпляр от сключения договор за отдаване под 
наем.

Гласували 15 (петнадесет) съветника 
„За” - 15 гласа
„Против” - 0 гласа
„Въздържал се”- 0 гласа

Двадесет и девета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 40/21.01.2011 г., 

относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска 
собственост чрез публичен търг с явно наддаване – село Могилино.

По нея докладва: 
1. Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 
нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.

Решението за кабинетите в село Могилино, да добие следния вид:
1. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем за срок от 5 (пет) години, 

след провеждане на публичен търг с явно наддаване, части от имот –
публична общинска собственостпо Акт № 122/20.08.1999 година на Кмета на 
Община Две могили, представляващ двуетажна масивна сградавърху площ 
от 130.540 (сто и тридесет квадратни метра и петстотин и четирдесет 
дециметра) за „Здравен дом”, находяща се върху дворно място с площ от 1 
470 (хиляда четиристотин и седемдесет) квадратни метра, съставляващо имот  
XV – 182 (римско петнадесет, тире, арабско сто осемдесет и две) в квартал 18
(осемнадесет) по устройствения план на село Могилино, община Две могили, 
област Русе, находящ се в село Могилино, на улица „Възраждане” № 67, при 
начална месечна наемна цена в размер на 1.00 (един лев) за квадратен метър, 
а именно:

1.1. Помещение от 10.20 (десет квадратни метра и двадесет дециметра),
находящо се на втори етаж, предназначено за „Лекарски кабинет”.

1.2. Помещение от 10.20 (десет квадратни метра и двадесет дециметра),
находящо се на втори етаж, предназначено за „Лекарски кабинет”.
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2. Възлага на Кмета на Община Две могили да изпълни решението на 
Общински съвет.

3. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общински съвет-
Две могили да се представи екземпляр от сключения договор за отдаване под 
наем.

Разисквания по двадесет и девета точка нямаше.
По двадесет и девета точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основаниечл. 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. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 
1, чл. 29, ал. 1, т. 4 и чл. 101, ал. 1, пр. 1 от Наредба № 7 за реда за 
придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за 
предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи 
общинска собственост в Община Две могили, област Русе и Докладна 
записка  с вх. № 40 от 21.01.2011 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 870

1. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем за срок от 5 (пет) години, 
след провеждане на публичен търг с явно наддаване, части от имот –
публична общинска собственостпо Акт № 122/20.08.1999 година на Кмета на 
Община Две могили, представляващ двуетажна масивна сградавърху площ 
от 130.540 (сто и тридесет квадратни метра и петстотин и четирдесет 
дециметра) за „Здравен дом”, находяща се върху дворно място с площ от 1 
470 (хиляда четиристотин и седемдесет) квадратни метра, съставляващо имот  
XV – 182 (римско петнадесет, тире, арабско сто осемдесет и две) в квартал 18
(осемнадесет) по устройствения план на село Могилино, община Две могили, 
област Русе, находящ се в село Могилино, на улица „Възраждане” № 67, при 
начална месечна наемна цена в размер на 1.00 (един лев) за квадратен метър, 
а именно:

1.1. Помещение от 10.20 (десет квадратни метра и двадесет дециметра),
находящо се на втори етаж, предназначено за „Лекарски кабинет”.

1.2. Помещение от 10.20 (десет квадратни метра и двадесет дециметра),
находящо се на втори етаж, предназначено за „Лекарски кабинет”.

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да изпълни решението на 
Общински съвет.

3. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общински съвет-
Две могили да се представи екземпляр от сключения договор за отдаване под 
наем.

Гласували 15 (петнадесет) съветника 
„За” - 15 гласа
„Против” - 0 гласа
„Въздържал се”- 0 гласа
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Тридесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 41/21.01.2011 г., 

относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска 
собственост чрез публичен търг с явно наддаване – село Чилнов.

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

и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 
уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

За село Чилнов, решението да има следния вид:
1. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем за срок от 5 (пет) години, 

след провеждане на публичен търг с явно наддаване, части от имот –
публична общинска собственостпо Акт № 168/16.05.2000 година на Кмета на 
Община Две могили, представляващ едноетажна масивна сграда, построена 
през 1952 година, върху площ от 85 (осемдесет и пет) квадратни метра за
„Здравен дом”, находяща се върху дворно място с площ от 1 530 (хиляда 
петстотин и тридесет) квадратни метра, съставляващо имот ІX – 92 (римско 
девет, тире, арабско деветдесет и две) в квартал 10 (десет) по устройствения 
план на село Чилнов, община Две могили, област Русе, находящ се в село 
Чилнов, на улица „Н. Й. Вапцаров” № 2, при начална месечна наемна цена в 
размер на 1.00 (един лев) за квадратен метър, а именно:

1.1. Помещение от 12 (дванадесет) квадратни метра, находящо се на 
първи етаж, предназначено за „Лекарски кабинет”.

1.2. Помещение от 8 (осем) квадратни метра, находящо се на първи 
етаж, предназначено за „Антре”.

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да изпълни решението на 
Общински съвет.

3. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общински съвет-
Две могили да се представи екземпляр от сключения договор за отдаване под 
наем.

Разисквания по тридесета точка нямаше.
По тридесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основаниечл. 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. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 
1, чл. 29, ал. 1, т. 4 и чл. 101, ал. 1, пр. 1 от Наредба № 7 за реда за 
придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за 
предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи 
общинска собственост в Община Две могили, област Русе и Докладна 
записка  с вх. № 41 от 21.01.2011 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 871
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1. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем за срок от 5 (пет) години, 
след провеждане на публичен търг с явно наддаване, части от имот –
публична общинска собственостпо Акт № 168/16.05.2000 година на Кмета на 
Община Две могили, представляващ едноетажна масивна сграда, построена 
през 1952 година, върху площ от 85 (осемдесет и пет) квадратни метра за
„Здравен дом”, находяща се върху дворно място с площ от 1 530 (хиляда 
петстотин и тридесет) квадратни метра, съставляващо имот ІX – 92 (римско 
девет, тире, арабско деветдесет и две) в квартал 10 (десет) по устройствения 
план на село Чилнов, община Две могили, област Русе, находящ се в село 
Чилнов, на улица „Н. Й. Вапцаров” № 2, при начална месечна наемна цена в 
размер на 1.00 (един лев) за квадратен метър, а именно:

1.1. Помещение от 12 (дванадесет) квадратни метра, находящо се на 
първи етаж, предназначено за „Лекарски кабинет”.

1.2. Помещение от 8 (осем) квадратни метра, находящо се на първи 
етаж, предназначено за „Антре”.

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да изпълни решението на 
Общински съвет.

3. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общински съвет-
Две могили да се представи екземпляр от сключения договор за отдаване под 
наем.

Гласували 15 (петнадесет) съветника. 
„ За” - 15 гласа
„Против” - 0 гласа
„Въздържал се”- 0 гласа

Тридесет и първа точка от дневния ред: 
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 42/21.01.2011 г., 

относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска 
собственост чрез публичен търг с явно наддаване – село Батишница.

По нея докладва: 
1. Ахмед Феим– Член на Комисията по“Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 
уредба, регионална политика и евроинтеграция”.

Тук решението трябва да има следния вид:
1. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем за срок от 5 (пет) години, 

след провеждане на публичен търг с явно наддаване, части от имот –
публична общинска собственостпо Акт № 34/17.12.1997 година на Кмета на 
Община Две могили, представляващ двуетажна масивна сграда, построена 
през 1962 година, върху площ от 150 (сто и петдесет) квадратни метра за
„Здравен дом”, находяща се върху дворно място с площ от 1 900 (хиляда и 
деветстотин) квадратни метра, съставляващо имот VІІІ – 237 (римско осем, 
тире, арабско двеста тридесет и седем) в квартал 21 (двадесет и едно) по 
устройствения план на село Батишница, община Две могили, област Русе,
находящ се в село Батишница, на улица „Христо Ботев” № 2, при начална 
месечна наемна цена в размер на 1.00 (един лев) за квадратен метър, а 
именно:
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1.1. Помещение от 14 (четиринадесет) квадратни метра, находящо се на 
първи етаж, предназначено за „Лекарски кабинет”.

1.2. Помещение от 12.80 (дванадесет квадратни метра и осемдесет 
дециметра), находящо се на първи етаж, предназначено за „Лекарски 
кабинет”.

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да изпълни решението на 
Общински съвет.

3. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общински съвет-
Две могили да се представи екземпляр от сключения договор за отдаване под 
наем.

Разисквания по тридесет и първа точка нямаше.
По тридесет и първа точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основаниечл. 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. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 
1, чл. 29, ал. 1, т. 4 и чл. 101, ал. 1, пр. 1 от Наредба № 7 за реда за 
придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за 
предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи 
общинска собственост в Община Две могили, област Русе и Докладна 
записка  с вх. № 42 от 21.01.2011 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 872

1. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем за срок от 5 (пет) години, 
след провеждане на публичен търг с явно наддаване, части от имот –
публична общинска собственостпо Акт № 34/17.12.1997 година на Кмета на 
Община Две могили, представляващ двуетажна масивна сграда, построена 
през 1962 година, върху площ от 150 (сто и петдесет) квадратни метра за
„Здравен дом”, находяща се върху дворно място с площ от 1 900 (хиляда и 
деветстотин) квадратни метра, съставляващо имот VІІІ – 237 (римско осем, 
тире, арабско двеста тридесет и седем) в квартал 21 (двадесет и едно) по 
устройствения план на село Батишница, община Две могили, област Русе,
находящ се в село Батишница, на улица „Христо Ботев” № 2, при начална 
месечна наемна цена в размер на 1.00 (един лев) за квадратен метър, а 
именно:

1.1. Помещение от 14 (четиринадесет) квадратни метра, находящо се на 
първи етаж, предназначено за „Лекарски кабинет”.

1.2. Помещение от 12.80 (дванадесет квадратни метра и осемдесет 
дециметра), находящо се на първи етаж, предназначено за „Лекарски 
кабинет”.

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да изпълни решението на 
Общински съвет.



55

3. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общински съвет-
Две могили да се представи екземпляр от сключения договор за отдаване под 
наем.

Гласували 15 (петнадесет) съветника. 
„ За” - 15 гласа
„Против” - 0 гласа
„Въздържал се”- 0 гласа

Тридесет и втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 43/21.01.2011 г., 

относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска 
собственост чрез публичен търг с явно наддаване – село Баниска.

По нея докладва: 
1. Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 
нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.

За кабинетите в село Баниска е сгрешена началната месечна наемна 
цена. Инъче решението, според нашата комисия трябва да изглежда така:

1. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем за срок от 5 (пет) години, 
след провеждане на публичен търг с явно наддаване, части от имот –
публична общинска собственостпо Акт № 96/28.01.1998 година на Кмета на 
Община Две могили, представляващ двуетажна полумасивна сграда, 
построена през 1927 година, върху площ от 200 (двеста) квадратни метра за
„Здравен дом”, находяща се върху дворно място с площ от 4 370 (четири 
хиляди триста и седемдесет) квадратни метра, съставляващо имот 209 (двеста
и девет) в квартал 35 (тридесет и пет) по устройствения план на село 
Баниска, община Две могили, област Русе, находящ се в село Баниска, на 
улица „Христо Ботев” № 3, при начална месечна наемна цена в размер на 
1.50 (един лев и петдесет стотинки) за квадратен метър, а именно:

1.1. Помещение от 10 (десет) квадратни метра, находящо се на първи
етаж, предназначено за „Лекарски кабинет”.

1.2. Помещение от 10 (десет) квадратни метра, находящо се на втори 
етаж, предназначено за „Манипулационна”.

1.3. Помещение от 8.75 (осем квадратни метра и седемдесет и пет 
дециметра), находящо се на втори етаж, предназначено за „Зъболекарски 
кабинет”.

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да изпълни решението на 
Общински съвет.

3. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общински съвет-
Две могили да се представи екземпляр от сключения договор за отдаване под 
наем.

Разисквания по тридесет и втора точка нямаше.
По тридесет и втора точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основаниечл. 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, 
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неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 
1, чл. 29, ал. 1, т. 4 и чл. 101, ал. 1, пр. 1 от Наредба № 7 за реда за 
придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за 
предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи 
общинска собственост в Община Две могили, област Русе и Докладна 
записка  с вх. № 43 от 21.01.2011 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 873

1. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем за срок от 5 (пет) години, 
след провеждане на публичен търг с явно наддаване, части от имот –
публична общинска собственостпо Акт № 96/28.01.1998 година на Кмета на 
Община Две могили, представляващ двуетажна полумасивна сграда, 
построена през 1927 година, върху площ от 200 (двеста) квадратни метра за
„Здравен дом”, находяща се върху дворно място с площ от 4 370 (четири 
хиляди триста и седемдесет) квадратни метра, съставляващо имот 209 (двеста 
и девет) в квартал 35 (тридесет и пет) по устройствения план на село 
Баниска, община Две могили, област Русе, находящ се в село Баниска, на 
улица „Христо Ботев” № 3, при начална месечна наемна цена в размер на 
1.50 (един лев и петдесет стотинки) за квадратен метър, а именно:

1.1. Помещение от 10 (десет) квадратни метра, находящо се на първи
етаж, предназначено за „Лекарски кабинет”.

1.2. Помещение от 10 (десет) квадратни метра, находящо се на втори 
етаж, предназначено за „Манипулационна”.

1.3. Помещение от 8.75 (осем квадратни метра и седемдесет и пет 
дециметра), находящо се на втори етаж, предназначено за „Зъболекарски 
кабинет”.

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да изпълни решението на 
Общински съвет.

3. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общински съвет-
Две могили да се представи екземпляр от сключения договор за отдаване под 
наем.

Гласували 15 (петнадесет) съветника. 
„ За” - 15 гласа
„Против” - 0 гласа
„Въздържал се”- 0 гласа

Тридесет и трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 44/21.01.2011 г., 

относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска 
собственост чрез публичен търг с явно наддаване – град Две могили.

По нея докладва: 
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1. Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 
устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 
нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.

В бившата поликлиника има много кабинети, затова и решението е по-
голямо. Предлагаме то да има следния вид:

1. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем за срок от 5 (пет) години, 
след провеждане на публичен търг с явно наддаване, части от имот –
публична общинска собственостпо Акт № 21/17.12.1997 година на Кмета на 
Община Две могили, представляващ триетажна масивна сграда, построена 
през 1973 – 1975 година, върху площ от 492 (четиристотин деветдесет и два) 
квадратни метра за „Здравно заведение”, находяща се върху дворно място с 
площ от 2.779 (две хиляди и седемстотин седемдесет и девет) квадратни 
метра, съставляващо имот 20184.1.1565.1 (двадесет хиляди сто осемдесет и 
четири, точка, едно, точка, хиляда петстотин шестдесет и пет, точка, едно) по  
кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД-
18-5/19.01.2010 г. на Изпълнителния Директор  на Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър, находящ се в град Две могили, на улица „Христо 
Ботев” № 19, при начална месечна наемна цена в размер на 1.50 (един лев и 
петдесет стотинки) за квадратен метър, а именно:

1.1. Помещение № 1 от 17.17 (седемнадесет квадратни метра и 
седемнадесет дециметра), находящо се на първи етаж, предназначен за 
„Лекарски кабинет”. 

1.2. Помещение № 2 от 17.78 (седемнадесет квадратни метра и 
седемдесет и осем дециметра), находящо се на първи етаж, предназначено за 
„Лекарски кабинет”.

1.3. Помещение № 3 от 13.72 (тринадесет квадратни метра и седемдесет 
и два дециметра), находящо се на първи етаж, предназначено за 
„Зъболекарски кабинет”.

1.4. Помещение № 4 от 19.97 (деветнадесет квадратни метра и 
деветдесет и седем дециметра), находящо се на първи етаж, предназначено за 
„Зъболекарски кабинет”.

1.5. Помещение № 5 от 16.58 (шестнадесет квадратни метра и петдесет 
и осем дециметра), находящо се на първи етаж, предназначено за „Лекарски 
кабинет”.

1.6. Помещение № 6 от 17.70 (седемнадесет квадратни метра и 
седемдесет  дециметра), находящо се на първи етаж, предназначено за 
„Лекарски кабинет”.

1.7. Помещение № 7 от 18.04 (осемнадесет квадратни метра и четири  
дециметра), находящо се на първи етаж, предназначено за „Лекарски 
кабинет”.

1.8. Помещение № 8 от 19.97 (деветнадесет квадратни метра и 
деветдесет и седем дециметра), находящо се на първи етаж, предназначено за 
„Лекарски кабинет”.

1.9. Помещение № 9 от 13.72 (тринадесет квадратни метра и седемдесет 
и два дециметра), находящо се на първи етаж, предназначено за „Лекарски 
кабинет”. 
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1.10. Помещение № 10 от 11.90 (единадесет квадратни метра и 
деветдесет дециметра), находящо се на първи етаж, предназначено за 
„Лекарски кабинет”.

1.11. Помещение № 1 от 17.47 (седемнадесет квадратни метра и 
четиридесет и седем дециметра), находящо се на втори етаж, предназначено 
за „Педиатричен кабинет”.

1.12. Помещение № 2 от 12.89 (дванадесет квадратни метра и осемдесет 
и девет дециметра), находящо се на втори етаж, предназначено за 
„Педиатричен кабинет”.

1.13. Помещение № 3 от 7 (седем квадратни метра), находящо се на 
втори етаж, предназначено за „Лекарски кабинет”. 

1.14. Помещение № 4 от 20.00 (двадесет квадратни метра и нула 
квадратни дециметра), находящо се на втори етаж, предназначено за 
„Лекарски кабинет”.

1.15. Помещение № 5 от 12.57 (дванадесет квадратни метра и петдесет 
и седем дециметра), находящо се на втори етаж, предназначено за „Лекарски 
кабинет”. 

1.16. Помещение № 8 от 21.55 (двадесет и един квадратни метра и 
петдесет и пет дециметра), находящо се на втори етаж, предназначено за 
„Лекарски кабинет”.

1.17. Помещение № 9 от 17.32 (седемнадесет квадратни метра и 
тридесет и два дециметра), находящо се на втори етаж, предназначено за 
„Лекарски кабинет”. 

1.18. Помещение № 10 от 18.92 (осемнадесет квадратни метра и 
деветдесет и два дециметра), находящо се на втори етаж, предназначено за 
„Лекарски кабинет”. 

1.19. Помещение № 11 от 59.51 (петдесет и девет квадратни метра и 
петдесет и един дециметра), находящо се на втори етаж, предназначено за 
„Физиотерапия”.

1.20. Помещение № 12 от 19.97 (деветнадесет квадратни метра и 
деветдесет и седем дециметра), находящо се на втори етаж, предназначено за 
„Лекарски кабинет”. 

1.21. Помещение № 13 от 7.88 (седем квадратни метра и осемдесет и 
осем дециметра), находящо се на втори етаж, предназначено за „Лекарски 
кабинет”. 

1.22. Помещение № 14 от 17.00 (седемнадесет квадратни метра и нула 
квадратни дециметра), находящо се на втори етаж, предназначено за 
„Лекарски кабинет”. 

1.23. Помещение № 15 от 19.40 (деветнадесет квадратни метра и 
четиридесет дециметра), находящо се на втори етаж, предназначено за 
„Лекарски кабинет”. 

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да изпълни решението на 
Общински съвет.

3. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общински съвет-
Две могили да се представи екземпляр от сключения договор за отдаване под 
наем.
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Разисквания по тридесет и трета точка нямаше.
По тридесет и трета точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основаниечл. 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. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 
1, чл. 29, ал. 1, т. 4 и чл. 101, ал. 1, пр. 1 от Наредба № 7 за реда за 
придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за 
предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи 
общинска собственост в Община Две могили, област Русе и Докладна 
записка  с вх. № 44 от 21.01.2011 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 874

1. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем за срок от 5 (пет) години, 
след провеждане на публичен търг с явно наддаване, части от имот –
публична общинска собственостпо Акт № 21/17.12.1997 година на Кмета на 
Община Две могили, представляващ триетажна масивна сграда, построена 
през 1973 – 1975 година, върху площ от 492 (четиристотин деветдесет и два) 
квадратни метра за „Здравно заведение”, находяща се върху дворно място с 
площ от 2.779 (две хиляди и седемстотин седемдесет и девет) квадратни 
метра, съставляващо имот 20184.1.1565.1 (двадесет хиляди сто осемдесет и 
четири, точка, едно, точка, хиляда петстотин шестдесет и пет, точка, едно) по  
кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД-
18-5/19.01.2010 г. на Изпълнителния Директор  на Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър, находящ се в град Две могили, на улица „Христо 
Ботев” № 19, при начална месечна наемна цена в размер на 1.50 (един лев и 
петдесет стотинки) за квадратен метър, а именно:

1.1. Помещение № 1 от 17.17 (седемнадесет квадратни метра и 
седемнадесет дециметра), находящо се на първи етаж, предназначен за 
„Лекарски кабинет”. 

1.2. Помещение № 2 от 17.78 (седемнадесет квадратни метра и 
седемдесет и осем дециметра), находящо се на първи етаж, предназначено за 
„Лекарски кабинет”.

1.3. Помещение № 3 от 13.72 (тринадесет квадратни метра и седемдесет 
и два дециметра), находящо се на първи етаж, предназначено за 
„Зъболекарски кабинет”.

1.4. Помещение № 4 от 19.97 (деветнадесет квадратни метра и 
деветдесет и седем дециметра), находящо се на първи етаж, предназначено за 
„Зъболекарски кабинет”.

1.5. Помещение № 5 от 16.58 (шестнадесет квадратни метра и петдесет 
и осем дециметра), находящо се на първи етаж, предназначено за „Лекарски 
кабинет”.
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1.6. Помещение № 6 от 17.70 (седемнадесет квадратни метра и 
седемдесет  дециметра), находящо се на първи етаж, предназначено за 
„Лекарски кабинет”.

1.7. Помещение № 7 от 18.04 (осемнадесет квадратни метра и четири  
дециметра), находящо се на първи етаж, предназначено за „Лекарски 
кабинет”.

1.8. Помещение № 8 от 19.97 (деветнадесет квадратни метра и 
деветдесет и седем дециметра), находящо се на първи етаж, предназначено за 
„Лекарски кабинет”. 

1.9. Помещение № 9 от 13.72 (тринадесет квадратни метра и седемдесет 
и два дециметра), находящо се на първи етаж, предназначено за „Лекарски 
кабинет”. 

1.10. Помещение № 10 от 11.90 (единадесет квадратни метра и 
деветдесет дециметра), находящо се на първи етаж, предназначено за 
„Лекарски кабинет”.

1.11. Помещение № 1 от 17.47 (седемнадесет квадратни метра и 
четиридесет и седем дециметра), находящо се на втори етаж, предназначено 
за „Педиатричен кабинет”.

1.12. Помещение № 2 от 12.89 (дванадесет квадратни метра и осемдесет 
и девет дециметра), находящо се на втори етаж, предназначено за 
„Педиатричен кабинет”.

1.13. Помещение № 3 от 7 (седем квадратни метра), находящо се на 
втори етаж, предназначено за „Лекарски кабинет”. 

1.14. Помещение № 4 от 20.00 (двадесет квадратни метра и нула 
квадратни дециметра), находящо се на втори етаж, предназначено за 
„Лекарски кабинет”.

1.15. Помещение № 5 от 12.57 (дванадесет квадратни метра и петдесет 
и седем дециметра), находящо се на втори етаж, предназначено за „Лекарски 
кабинет”. 

1.16. Помещение № 8 от 21.55 (двадесет и един квадратни метра и 
петдесет и пет дециметра), находящо се на втори етаж, предназначено за 
„Лекарски кабинет”.

1.17. Помещение № 9 от 17.32 (седемнадесет квадратни метра и 
тридесет и два дециметра), находящо се на втори етаж, предназначено за 
„Лекарски кабинет”. 

1.18. Помещение № 10 от 18.92 (осемнадесет квадратни метра и 
деветдесет и два дециметра), находящо се на втори етаж, предназначено за 
„Лекарски кабинет”. 

1.19. Помещение № 11 от 59.51 (петдесет и девет квадратни метра и 
петдесет и един дециметра), находящо се на втори етаж, предназначено за 
„Физиотерапия”.

1.20. Помещение № 12 от 19.97 (деветнадесет квадратни метра и 
деветдесет и седем дециметра), находящо се на втори етаж, предназначено за 
„Лекарски кабинет”. 
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1.21. Помещение № 13 от 7.88 (седем квадратни метра и осемдесет и 
осем дециметра), находящо се на втори етаж, предназначено за „Лекарски 
кабинет”. 

1.22. Помещение № 14 от 17.00 (седемнадесет квадратни метра и нула 
квадратни дециметра), находящо се на втори етаж, предназначено за 
„Лекарски кабинет”. 

1.23. Помещение № 15 от 19.40 (деветнадесет квадратни метра и 
четиридесет дециметра), находящо се на втори етаж, предназначено за 
„Лекарски кабинет”. 

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да изпълни решението на 
Общински съвет.

3. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общински съвет-
Две могили да се представи екземпляр от сключения договор за отдаване под 
наем.

Гласували 15 (петнадесет) съветника. 
„ За” - 15 гласа
„Против” - 0 гласа
„Въздържал се”- 0 гласа

Тридесет и четвърта точка от дневния ред: 
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 45/21.01.2011 г., 

относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска 
собственост чрез публичен търг с явно наддаване – село Каран Върбовка.

По нея докладва:
1. Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 
нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.

В село Каран Върбовка кабинетите са два. Решението трябва да 
изглежда така:

1. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем за срок от 5 (пет) години, 
след провеждане на публичен търг с явно наддаване, части от имот –
публична общинска собственостпо Акт № 104/10.12.1999 година на Кмета на 
Община Две могили, представляващ двуетажна масивна сграда, построена 
през 1940 година, върху площ от 160 (сто и шестдесет) квадратни метра за
„Здравен дом”, находяща се върху дворно място с площ от 1 700 (хиляда и 
седемстотин) квадратни метра, съставляващо имот І – 235 (римско едно, 
тире, арабско двеста тридесет и пет) в квартал 40 (четирдесет) по 
устройствения план на село Каран Върбовка, община Две могили, област 
Русе, находящ се в село Каран Върбовка, на улица „Света Марина” № 41, при 
начална месечна наемна цена в размер на 1.00 (един лев) за квадратен метър, 
а именно:

1.1. Помещение от 16.70 (шестнадесет квадратни метра и седемдесет 
дециметра), находящо се на първи етаж, предназначено за „Лекарски 
кабинет”.
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1.2. Помещение от 19.50 (деветнадесет квадратни метра и петдесет 
дециметра), находящо се на първи етаж, предназначено за „Зъболекарски 
кабинет”.

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да изпълни решението на 
Общински съвет.

3. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общински съвет-
Две могили да се представи екземпляр от сключения договор за отдаване под 
наем.

Разисквания по тридесет и четвърта точка нямаше.
По тридесет и четвърта точка от дневния ред, Общинският съвет, 

на основаниечл. 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. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 
1, чл. 29, ал. 1, т. 4 и чл. 101, ал. 1, пр. 1 от Наредба № 7 за реда за 
придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за 
предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи 
общинска собственост в Община Две могили, област Русе и Докладна 
записка  с вх. № 45 от 21.01.2011 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 875

1. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем за срок от 5 (пет) години, 
след провеждане на публичен търг с явно наддаване, части от имот –
публична общинска собственостпо Акт № 104/10.12.1999 година на Кмета на 
Община Две могили, представляващ двуетажна масивна сграда, построена 
през 1940 година, върху площ от 160 (сто и шестдесет) квадратни метра за
„Здравен дом”, находяща се върху дворно място с площ от 1 700 (хиляда и 
седемстотин) квадратни метра, съставляващо имот І – 235 (римско едно, 
тире, арабско двеста тридесет и пет) в квартал 40 (четирдесет) по 
устройствения план на село Каран Върбовка, община Две могили, област 
Русе, находящ се в село Каран Върбовка, на улица „Света Марина” № 41, при 
начална месечна наемна цена в размер на 1.00 (един лев) за квадратен метър, 
а именно:

1.1. Помещение от 16.70 (шестнадесет квадратни метра и седемдесет 
дециметра), находящо се на първи етаж, предназначено за „Лекарски 
кабинет”.

1.2. Помещение от 19.50 (деветнадесет квадратни метра и петдесет 
дециметра), находящо се на първи етаж, предназначено за „Зъболекарски 
кабинет”.

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да изпълни решението на 
Общински съвет.
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3. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общински съвет-
Две могили да се представи екземпляр от сключения договор за отдаване под 
наем.

Гласували 15 (петнадесет) съветника. 
„ За” - 15 гласа
„Против” - 0 гласа
„Въздържал се”- 0 гласа

Тридесет и пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 46/21.01.2011 г., 

относно: Годишен доклад за изпълнението на Програмата за управление на 
Община Две могили за мандат 2007 – 2011 г. през 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”.

В съответствие със Закона Кмета на Общината представя своя доклад 
за изпълнение програмата си за управление на Община Две могили през 2010 
г. Същият е съобразен с програмата, която ние подкрепихме през 2008 г. 
Вижда се какво се е свършило през отминалата година. Някои от проектите 
са реализирани, други са подадени, но неодобрени или чакат за решение. 
Така или инъче в условие на криза Две могили успя да се съхрани. Не 
станахме свидетели на трусове в работата на администрацията, в 
обслужването на гражданите. Надявам се през настоящата година нещата да 
се запазят. Становището на комисията е да се приеме годишният доклад.

Разисквания по тридесет и пета точка нямаше.
По тридесет и пета точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основаниечл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 във врзка с чл. 44, 
ал. 5, изр. 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. № 46 от 
21.01.2011 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 876

1. Приема Годишен доклад за изпълнение на Програмата за управление 
на Община Две могилиза мандат 2007-2011 годиназа календарната 2010 
година.

Приложение: Годишен доклад за изпълнение на Програмата за 
управление на Община Две могили за мандат 2007-2011 година за 
календарната 2010 година.

Гласували 15 (петнадесет) съветника. 
„ За” - 15 гласа
„Против” - 0 гласа
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„Въздържал се”- 0 гласа

Тридесет и шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 51/26.01.2011 г., 

относно: Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот –
частна общинска собственост.

По нея докладва: 
1. Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 
нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.

Касае се за Язовир, който от години стои празен. Тинята е засъхнала и 
тревясала. Поискахме допълнителна информация защо се предлагат две 
наемни цени. От отговора даден ни от администрацията разбрахме, че 
изчистването на този язовир ще отнеме изключително много време. По тази 
причина се предлага годишния наем да първите две години да бъзе 336 лева. 
Предпалага се, че след тези две години язовира следва да започне за 
функционира, поради което се предлага наемната цена да стане 748 лева. С 
оглед другите решения, които сме вземали за рибарници, които сме отдавали 
под наем тази втората цена ни се вижда ниска. Според нашата комисия тази 
цена би следвало да бъде някъде между 1 500 и 2 000 лева.

В разискванията по тридесет и шеста точка взеха участие:
1. Велко Иванов – Общински съветник:
Този язовир всъщност не е язовир. В него няма вода. Тинята, която е 

засъхнала трябва да се изгребе. Този, който иска да наеме този язовир явно не 
си дава сметка колко време и средства ще са му необходими да направи това.
След като го направи той ще трябва да укрепи дъното и стените. След това 
трябва да го напълни. Най-бличката чешма, от където може да вземе вода се 
намира на 500 метра. Това ще рече, че той трябва да изгради тръбопровод, 
тъй като такъв няма. Дебитът на водата е малък. Според мен ако не стане 
чудо той този язовир неможе да го напълни 5 години, камо ли да се занимава 
с рибовъдство. Като има мерак, обаче дайте му под наем язовира на цените 
предложени в докладната. Ако питате мен му го дайте и без пари, при 
условие да възстанови язовира. Ако му определим наем от 2 000 лева, той ще 
се уплаши и ще избяга. Освен това, аз се притеснявам за това, че около 
язовира има 21 тополи. Да не стане така наемателят да ги изсече и да си 
тръгне.

2. Огнян Георгиев – Общински съветник:
При това условие нашата комисия оттегля предложението си, като 

счита, че решението ни трябва да има следния вид:
1. Дава съгласие да бъдеотдаден под наем, за срок от 10 (десет) години, 

след провеждане на търг с явно наддаване имот – частна общинска 
собственост по Акт № 47 от 20.07.1997 г., а именно: „Язовир” с площ от 
18.69 дка(осемнадесет декара и шестдесет и девет квадратни метра), 
находяща се в местността “Божа Матра”, съставляваща имот № 000206
(двеста и шест), по картата на възстановената собственост на земеделската 
земя в землището на село Кацелово, ЕКАТТЕ 36703, община Две могили, 
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област Русе, при граници и съседи: имот № 000178 – пасище, мера, при 
начална годишна наемна цена за първите две години от 336.00 (триста 
тридесет и шест) лева на декар, а след тях – по 748.00 (седемстотин 
четирдесет и осем) лева на декар.

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите 
действия за изпълнение на решението.

3. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общинския съвет  
да се представи екземпляр от сключения договор.

По тридесет и шеста точка от дневния ред, Общинският съвет, на 
основаниечл. 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. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 
1, чл. 29, ал. 1, т. 4 и чл. 101, ал. 1, пр. 1 от Наредба № 7 за реда за 
придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за 
предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи 
общинска собственост в Община Две могили, област Русе и Докладна 
записка № 51 от 26.01.2011 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 877

1. Дава съгласие да бъдеотдаден под наем, за срок от 10 (десет) години, 
след провеждане на търг с явно наддаване имот – частна общинска 
собственост по Акт № 47 от 20.07.1997 г., а именно: „Язовир” с площ от 
18.69 дка(осемнадесет декара и шестдесет и девет квадратни метра), 
находяща се в местността “Божа Матра”, съставляваща имот № 000206 
(двеста и шест), 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 № 000178 –пасище, мера, при 
начална годишна наемна цена за първите две години от 336.00 (триста 
тридесет и шест) лева на декар, а след тях – по 748.00 (седемстотин 
четирдесет и осем) лева на декар.

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите 
действия за изпълнение на решението.

3. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общинскиясъвет  
да се представи екземпляр от сключения договор.

Гласували 15 (петнадесет) съветника. 
„ За” - 15 гласа
„Против” - 0 гласа
„Въздържал се”- 0 гласа

Тридесет и седма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 52/26.01.2011 г., 

относно: Даване на съгласие за изграждане на Помпена шахта № 3 в имот № 
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20184.1.1441 по кадастралното карта и кадастралните регистри на град Две 
могили.

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

и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 
уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

Тази докладна касае канализацията на град Две могили. Едно от 
предложенията ни за изграждане на помпена станция по нея не е прието от 
Министерството на земеделието и хрените, пори което се налага да 
определим друг. И тъй като тази помпена шахта неможе да се изгради къде 
да е, а има заложени определени условия, като имот подходящ за изгреждане 
се оказва района на стадиона. Това е най-отдалечената точка. Там освен 
храсти и някое друго дърво, друго няма. По тази причина, считам, че 
предложението за решение за правилно и предлагам на общинските 
съветници да го подкрепят.

Разисквания по тридесет и седма точка нямаше.
По тридесет и седма точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основаниечл. 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 
Правилика за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация във 
връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и Докладна 
записка  с вх. № 52 от 26.01.2011 г., прие

РЕШЕНИЕ
№ 878

1. Даване на съгласие в имот № 20184.1.1441 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на град Две могили с площ от 49.742 (четиридесет и 
девет декара седемстотин четиридесет и два квадратни метра), находящ се в 
град Две могили, на улица „Ропотамо” № 2, съгласно Акт № 3403 от 
11.10.2010 г. за публична  общинска собственост, да бъде изградена Помпена 
шахта № 3 с площ от 0.091 (нула декара деветдесет и един квадратни метра).

2. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите 
действия за изпълнение решението на Общинския съвет.

Гласували 15 (петнадесет) съветника. 
„ За” - 15 гласа
„Против” - 0 гласа
„Въздържал се”- 0 гласа

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани.
1. Петър Петров – Общински съветник:
Аз искам  да попитам Кмета на Общината, защо миналата седмица 

пазарът не работеше? Каква е причината?
2. Айдън Карамехмедов – Общински съветник:
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Има запитване от граждани, как са минали проверките на мерите и 
пасищата и кога ще бъдат разплатени парите на животновъдите?

3. Тодор Куцаров – Общински съветник:
Мен ме интересува въпроса за Фотоволтаичния парк. Докъде стигнаха 

нещата?
4. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината:
На въпроса защо пазарът не работеше миналата седмица ще кажа, че в 

действителност наемателят има затруднения при изплащане на наема. Той 
има две неиздължени вноски за 2010 г., но няма официално заявление от 
фирмата дали ще се отказва или не. Засега това не е направено, така че и аз 
немога нищо да кажа. За конкретния случай – на него ден имаше голяма 
поледица и ниски температури и по тази причина не е работел.

На втория въпрос – проверките на мерите и пасищата са минали и 
всичко е одобрено. Средствата на животновъдите ще бъдат изплатени до края 
на м. януари. Ние също сме финансирали почистването им от собствени 
средства, така че и ние чакаме да ни ги възстановят.

За Фотоволтаичния парк текът съгласувателните процедури. Има 
инвеститор, който желая да го изгради, но за него е важно и да може 
произведения ток да го продаде. Така, че през тази година се надявам този 
въпрос да бъде разрешен и да започне строителството.

Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет – Две могили: 
Поради изчерпване дневния ред на петдесет и седмотозаседание на 

Общинския съвет, обявявам същото за закрито.
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