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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 
 

№ 62 
 

Днес, 25 юли 2011 година, в 13.00 часа, в сградата на Община Две 
могили, в конферентната зала, започна шестдесет и второто редовно 
заседание на V – тия Общински съвет – Две могили. 

Същото бе открито от Байчо Георгиев – Председател на Общинския 
съвет.  
 Той съобщи, че на него присъстват 16 (шестнадесет) общински 
съветника. 
 Отсъства: Велко Иванов Иванов. 
 Обяви, че заседанието на Общинския съвет е редовно и може да взема 
решения. 

В работата на съвета взеха участие: Драгомир Дамянов – кмет на 
Община Две могили, Йордан Борисов – обществен посредник на Община Две 
могили, кметове на кметства от Община Две могили, граждани. 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, на предишното свое заседание, проведено на 03.06.2011 г., с 

Решение № 981 присъдихме за 2011 година почетния знак „Филип Тотю” на 
Веселин Цанков Николов, който в момента се намира сред нас. По тази 
причина, преди да започнем същинската част от своята работа, предлагам на 
Кмета на Общината да връчи  на Веселин Цанков Николов почетния знак 
„Филип Тотю” за 2011 г. 
 Байчо Георгиев чете решението. 

Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 
 Искам от името на Общинския съвет и от свое име да Ви поздравя и да 
Ви връча тази достойна и заслужена награда. Надяваме се и занапред да 
имаме същото ползотворно сътрудничество. 
 Драгомир Дамянов връчва наградата. 

Веселин Николов – Управител и технолог на винарска изба „Две 
могили”: 
 Искам да ви призная, че съм много развълнуван. Това призвание е за 
всички, които работят в избата. Преди 6 години започнахме работа с 3 
човека, като сега там работят 20 човека. В началото бутилирахме 300 000 
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тона вино, а сега – 1 500 000. От две години бутилираме виното в стъкло и в 
много градове имаме трайни клиенти. Изнасяме вината си в Гърция, 
Румъния, Чехия и Полша, където независимо от езика на етикетите пише 
„Винарска изба „Две могили”. Още веднъж искам да ви благодаря, че ме 
удостоихте с тази награда. 

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  
Уважаеми общински съветници, 
Уважаеми гости,  
Дами и господа, 
Продължаваме със същинската част от нашата работа. 

 Проектът за дневен ред на настоящото редовно заседание Ви е раздаден 
предварително. 

След насрочване на настоящото заседание на Общинския съвет, Кметът 
на Общината оттегли от разглеждане една своя докладна, която е записана 
под точка 31 от дневния ред, а именно: Докладна записка от Драгомир 
Дамянов с вх. № 278/15.07.2011 г., относно: Отстъпване на безвъзмездно 
право на ползване върху имоти – публична общинска собственост, съгласно 
Закона за народните читалища. 

По тази причина, предлагам докладните, които са в проекта за дневен 
ред след нея да минат с един ред напред.  

Освен това, след насрочване на настоящото заседание на Общинския 
съвет, в деловодството му постъпи докладна записка, която с оглед характера 
си, се налага да бъде разгледана извънредно днес, а именно: Докладна 
записка от Драгомир Дамянов с вх. № 289/19.07.2011 г., относно: 
Актуализация на плана за капиталовите разходи и промени по бюджета на 
община Две могили към 31.07.2011 г.  

Петър Петров – Председател на Комисията по „Бюджет и 
финанси”: Нашата комисия разгледа на свое заседание извънредно 
внесената докладна записка с вх. № 289/19.07.2011 г. и имаме становище по 
нея, което ще изложа аз.  

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:  
Предлагам тя да стане точка 33 от дневния ред на настоящото ни 

заседание, а точка 33 от раздадения ви проект за дневен ред – да стане 
съответно точка 34.  

Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на 
дневния ред? 

Няма. 
Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, в който се 

вкючва за разглеждане тази извънредна докладна, да стане дневен ред на 
настоящото редовно заседание на Общинския съвет, моля да гласува с 
вдигане на ръка? 

Против. 
Въздържали се. 

 При последвалото гласуване, Общинския съвет прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
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1. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 266/12.07.2011 г., 
относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в село Баниска. 

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

2. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 217/01.06.2011 г., 
относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, 
предоставяни на физически и юридически лица натериторията на Община 
Две могили, област Русе. 

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

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

3. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 218/01.06.2011 г., 
относно: Приемане на Наредба № 21 за реда и условията за предоставяне на 
социални услуги на територията на община Две могили, област Русе. 

Докладва: Йордан Великов – Председател на Комисията по 
“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 
евроинтеграция”.  

Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 
“Здравеопазване и социална политика”.  

4. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 219/01.06.2011 г., 
относно: Приемане на Наредба № 22 за управлението и поддържането на 
гробищните паркове, погребването и пренасянето на покойници на 
територията на община Две могили, област Русе. 

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

Никола Николов – Член на Комисията по „Проблемите на 
гражданското общество, предотвратяването и разкриването на конфликти на 
интереси и вероизповеданията ”.  

5. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 236/14.06.2011 г., 
относно: Информация за резултатите от дейността в ЦДГ „Първи юни” село 
Баниска през учебната 2010/2011 година. 

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

6. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 237/17.06.2011 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Цана Димова 
Трифонова, живееща в град Две могили, на улица „Васил Друмев” № 26. 

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по 
“Здравеопазване и социална политика”.  
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   Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и 
финанси”. 

7. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 238/17.06.2011 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Коста Жоров 
Радков, живеещ в град Две могили, на улица „Мусала” № 18. 

Докладва: Тодор Куцаров – Член на Комисията по “Здравеопазване и 
социална политика”.  
   Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 
финанси”. 

8. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 239/17.06.2011 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Илиянка Иванова 
Илиева и Стефко Петков Ангелов, живеещи в град Две могили, на улица 
„Неофит Бозвели” № 5. 

Докладва: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 
“Здравеопазване и социална политика”.  
   Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и 
финанси”. 

9. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 240/17.06.2011 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Милко Иванов 
Маринов, живеещ в град Две могили, на улица „Васил Левски” № 24. 

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по 
“Здравеопазване и социална политика”.  
   Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и 
финанси”. 

10. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 241/17.06.2011 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Айля Юсеинова 
Селимова, живееща в село Помен за раждане на първо дете – Алберт 
Селимов Алиев. 

Докладва: Тодор Куцаров – Член на Комисията по “Здравеопазване и 
социална политика”.  
   Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 
финанси”. 

11. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 242/17.06.2011 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Петя Манчева 
Славова, живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Моника 
Найденова Славова. 

Докладва: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 
“Здравеопазване и социална политика”.  
   Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и 
финанси”. 

12. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 243/17.06.2011 г., 
относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 17 за пожарна 
безопасност и спасяване на населението на територията на община Две 
могили, област Русе. 
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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. № 244/17.06.2011 
г., относно: Побратимяване на Община Две могили с Община Алтънова, 
Република Турция. 

Докладва: Ахмед Феим – Член 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. № 249/23.06.2011 г., 
относно: Прекратяване изплащането на възнаграждението на общински 
съветник. 

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

15. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 255/01.07.2011 
г., относно: Информация за дейността на Кмета на Кметство село Острица за 
периода 01.06.2010 г. до 30.06.2011 г. 

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

16. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 256/01.07.2011 
г., относно: Информация за дейността на Читалище „Отец Паисий – 1912 г.” 
село Острица за периода 01.06.2010г. до 30.06.2011 г. 

Докладва: Сезер Сабах – Член на Комисията по „Образование, 
култура и културно-историческо наследство”. 

17. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 258/04.07.2011 
г., относно: Информация за резултатите от дейността в ОУ „Христо Ботев” 
село Баниска през учебната 2010/2011 г. 
 Докладва: Петър Петров – Член на Комисията по „Образование, 
култура и културно-историческо наследство”. 

18. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 262/06.07.2011 
г., относно: Информация за резултатите от дейността в ЦДГ „Св. Св. Кирил 
и Методий” град Две могили през учебната 2010/2011 г. и проблемите, които 
стоят пред нея за учебната 2011/2012 г. 

Докладва: Пламен Лашев – Член на Комисията по „Образование, 
култура и културно-историческо наследство”. 

19. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 263/11.07.2011 
г., относно: Информация за резултатите от дейността в СОУ „Св. Св. Кирил 
и Методий” град Две могили за учебната 2010/2011 г. 

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

20. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 264/11.07.2011 г., 
относно: Опрощаване на задължение по Преписка с вх. № 84-00-
1033/01.06.2011 г. от Администрацията на Президента на Република 
България, във връзка с подадена жалба от Нина Юлиянова Йорданова с ЕГН 
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8304255371, живееща в град Две могили, област Русе, на улица „Райчо 
Николов” № 12. 

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

21. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 268/14.07.2011 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Веселина Йорданова 
Георгиева, живееща в село Баниска за раждане на второ дете – Симеон 
Светославов Славов. 

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по 
“Здравеопазване и социална политика”.  
   Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и 
финанси”. 

22. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 269/14.07.2011 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Кямиле Исмаилова 
Юсеинова, живееща в село Помен за раждане на второ дете – Арвин Алиев 
Юсеинов. 

Докладва: Тодор Куцаров – Член на Комисията по “Здравеопазване и 
социална политика”.  
   Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 
финанси”. 

23. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 270/14.07.2011 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Гюлджихан 
Велиханова Мехмедова, живееща в град Две могили за раждане на първо 
дете – Нилай Мехмедова Недретова. 

Докладва: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 
“Здравеопазване и социална политика”.  
   Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и 
финанси”. 

24. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 271/14.07.2011 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Абибе Мехмедова 
Джевдетова, живееща в град Две могили за раждане на второ дете – 
Хюлиянур Дженифер Хюсеинова. 

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по 
“Здравеопазване и социална политика”.  
   Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и 
финанси”. 

25. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 272/14.07.2011 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Антония Маринова 
Маринова, живееща в село Острица за раждане на първо дете – Павел 
Антониев Маринов. 

Докладва: Тодор Куцаров – Член на Комисията по “Здравеопазване и 
социална политика”.  
   Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 
финанси”. 
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26. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 273/14.07.2011 
г., относно: Информация за резултатите от дейността в ОДК „Д-р Димитър 
Пангелов” град Две могили през учебната 2010/2011 година.  

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

27. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 274/14.07.2011 
г., относно: Изплатени командировъчни пари на кметта на Общината.  

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

28. Отчет от Драгомир Дамянов с вх. № 275/14.07.2011 г., относно: 
Изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и 
състоянието на общинския дълг за второто тримесечие на 2011 г. на община 
Две могили.  

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

29. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 276/14.07.2011 
г., относно: Актуализация на плана за капиталовите разходи и промени по 
бюджета на община Две могили за 2011 г.  

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

30. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 277/15.07.2011 
г., относно: Осигуряване на собствен финансов принос и партньорство по 
проект при кандидатстване по процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по проекти за „Изграждане на регионална 
система за управление на отпадъците в регион Борово/Бяла” по Оперативна 
програма „Околна среда 2007 – 2013 година”  

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

31. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 279/15.07.2011 
г., относно: Закриване на село Острица като „Кметство” и преобразуването 
му в „Наместничество”. 

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

32. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 280/15.07.2011 
г., относно: Закриване на село Могилино като „Кметство” и преобразуването 
му в „Наместничество”. 

Докладва: Айдън Каремехмедов – 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. № 289/19.07.2011 
г., относно: Актуализация на плана за капиталовите разходи и промени по 
бюджета на община Две могили към 31.07.2011 г.  

Докладва: Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 
финанси”. 
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34. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  
 „ За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
   

Първа точка от дневния ред: 
1. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 266/12.07.2011 г., 

относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в село Баниска. 
По нея докладва:  
1. Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и финанси”: 
Комисията разгледа настоящата докладна записка. Става въпрос за 

продажба на имот, който го предлагаме за продан от две години. Направена е 
нова данъчна оценка, която е в размер на 231 лева, а пазарната е 5 946 лева. 
Общината няма нужда от този имот и може да го продадем. Становището на 
комисията е да се приеме предложеното ни решение. 

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

чл. 21, ал. 2, 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, 
чл. 35, ал. 1 във връзка с чл. 34, ал. 4, изр. 2 и чл. 41 от Закона за 
общинската собственост, чл. 100, т. 2 от Наредба № 7 за реда на 
придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за 
предоставяне за управление под наем и за разпореждане с имоти и вещи 
общинска собственост в Община Две могили, област Русе и Докладна 
записка с вх. № 266 от 12.07.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 988 

  

1. Дава съгласието си да бъде продаден, след провеждане на търг с явно 
наддаване следния недвижим имот – частна общинска собственост по Акт № 
37 от 16.04.1997 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: Терен с площ 
от 5.405 (пет декара четиристотин и пет) квадратни метра, съставляващ имот 
№ 000136 (сто тридесет и шест), образуван от имот № 000460 (четиристотин 
и шестдесет) по картата на възстановената собственост на земеделската земя 
в землището на село Баниска, ЕКАТТЕ 02587, област Русе, при граници и 
съседи: имот № 069004 – нива на Соня Петрова Неделчева, имот № 000462 – 
пасище, мера на Община Две могили, област Русе, имот 000463 – ведомствен 
път на Община Две могили, област Русе, имот № 000572 – пасище, мера на 
Община Две могили, област Русе, имот № 174001 – овощна градина на Мими 
Костадинова Видинлиева – Дикова, имот № 207002 – залесена територия на 
МЗГ – ДЛ/ДДС, имот № 000443 – пасище с храсти на Община Две могили, 
област Русе и имот № 069005 – нива на Митка Иванова Дянкова, заедно с 
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построената в него масивна едноетажна сграда – бивш “Пионерски лагер” 
(сградата е негодна за обитаване), построена през 1987 г. със застроена площ 
от 572 (петстотин седемдесет и два) квадратни метра, състояща се от столова, 
кухненско помещение, дванадесет спални и басейн (разрушен) със застроена 
площ от 200 (двеста) квадратни метра. 

При данъчна оценка на този имот в размер на 231.90 (двеста тридесет и 
един лева и деветдесет стотинки), одобрява пазарната му оценка в размер на 
5 946.00 (пет хиляди деветстотин четиридесет и шест лева и нула стотинки), 
която да бъде начална цена при провеждане на търга. 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 
необходимите действия за: 

2.1. Вписването в Публичния регистър на Община Две могили на 
разпоредителната сделка с имота – частна общинска собственост.  

2.2. Провеждането на публичния търг за продажбата на описания в 
точка 1 имот. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  
 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 217/01.06.2011 г., 

относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, 
предоставяни на физически и юридически лица натериторията на Община 
Две могили, област Русе. 

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

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

Предложените промени за изменение и допълнение на Наредба № 5 са 
в резултат на извършена проверка от вътрешния одитор в Общината на 
нормативната уредба касаеща въпроса за събирането и отчитането на 
местните данъци, такси и услуги и констатираните в тази връзка 
несъответствия със Закона за местните данъци и такси. Предложените 
промени за изменение на наредбата са законосъобразни, поради което ви 
предлагам Наредбата да бъде приета на първо четене. Ако не бъдат 
направени някакви съществени предложения за нейното изменение или 
допълнение – да бъде приета и на второ четене. 

2. Тодор Куцаров – Секретар на Комисията по “Бюджет и финанси”: 
 Комисията разгледа предложението за изменение и допълнение на 
Наредбата. Промените се правят само в член 17, член 18, член 63, който става 
член 64 и се създава нов член 65. Промените са законосъобразни и правилни 
и становището на комисията е да се приемат.  

Разисквания по втора точка нямаше. 
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По втора точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 
чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3  от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1, чл. 99  от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
във връзка с чл. 10, ал. 2 от Закона за нормативните актове и Докладна 
записка с № 217 от 01.06.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 989 

 

1. Приема на първо четене Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията 
община Две могили, област Русе.  

Приложение: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, 
предоставяни на физически и юридически лица на територията община Две 
могили, област Русе. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  
 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 218/01.06.2011 г., 

относно: Приемане на Наредба № 21 за реда и условията за предоставяне на 
социални услуги на територията на община Две могили, област Русе. 

По нея докладва:  
1. Йордан Великов – Председател на Комисията по “Териториално 

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

На нашето внимание е предоставена Наредба № 21, която се отнася за 
реда и условията за предоставяне на социални услуги на територията на 
Общината. Към настоящия момент ние нямаме такава наредба. В същото 
време през последните няколко години в нашата Община бяха разкрити нови 
социални услуги. С наредбата се указва какви видове социални услуги се 
предоставят в общността и в специализираните институции. В нея се указва 
какви лица могат да бъдат например личен или социален асистент или 
домашен помощник. Посочени са лицата, които могат да бъдат потребители 
на дейността „Защитено жилище за възрастни с увреждания”, „Център за 
настаняване от семеен тип”, „Център за обществена подкрепа”. В отделни 
глави са разгледани въпросите, които са свързани с управлението на 
институциите за социални услуги, както и за условията и реда за ползване на 
тези социални услуги. Комисията предлага да приемем предложения проект 
за нова Наредба.  
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2. Красимир Кунев – Секретар на Комисията по “Здравеопазване и 

социална политика”: 
 До сега в нашата Община не е приемана такава Наредба. Тя съвпада със 
стратегиите за социалните услуги, по които работи Общината. В нея 
подробно са описани условията и реда за ползването на социалните услуги и 
становището на нашата комисия е да бъде приета. 

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

чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3  от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1, чл. 99  от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
и Докладна записка с вх. № 218 от 01.06.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 990 

 

1. Приема на първо четене Наредба № 21 за реда и условията за 
предоставяне на социални услуги на територията на община Две могили, 
област Русе. 

Приложение: Наредба № 21 за реда и условията за предоставяне на 
социални услуги на територията на община Две могили, област Русе. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  
 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Четвърта точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 219/01.06.2011 г., 

относно: Приемане на Наредба № 22 за управлението и поддържането на 
гробищните паркове, погребването и пренасянето на покойници на 
територията на община Две могили, област Русе. 

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

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

Наредба № 22 е също така нова наредба. С нея се регламентира 
управлението и поддържането на гробищните паркове, погребването и 
пренасянето на покойници на територията на Общината. В нея се повтарят 
редица текстове от Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към 
гробищните паркове, с която се поставят редица изисквания, свързани с 
уредбата на гробищните паркове, местата за погребване и тяхното ползване. 
Поставен е и срок до 10.05.2013 г. съществуващите гробищни паркове да се 
приведат в съответствие с тази наредба. Това означава, че общинската 
администрация следва да предприеме незабавни действия в тази насока, тъй 
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като изискванията наистина са много големи. Регламентирани са и въпросите 
с установяването на смърт, пренасяне, погребване и изравяне на покойници, а 
така също и за обществения ред в гробищните паркове. Има предвидени 
санкции за нарушителите на тази наредба. Комисията предлага да подкрепим 
предложения проект за наредба. 

2. Никола Николов – Член на Комисията по „Проблемите на 
гражданското общество, предотвратяването и разкриването на конфликти на 
интереси и вероизповеданията ”: 

Предложението за приемане на такава нова Наредба в Общината се 
разгледа и от нашата комисия. Съгласен съм с г-н Лашев, няма какво да 
добавя. Становището на комисията е да се приеме на първо четене. 

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

основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3  от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1, чл. 99  от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
във връзка с Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания 
към гробищните паркове (гробища) и погребването и пренасянето на 
покойници и Докладна записка с вх. № 219 от 01.06.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 991 

 

1. Приема на първо четене Наредба № 22 за управлението и 
поддържането на гробишните паркове, погребването и пренасянето на 
покойницина територията на Община Две могили, област Русе. 

Приложение: Наредба № 22 за управлението и поддържането на 
гробишните паркове, погребването и пренасянето на покойницина 
територията на Община Две могили, област Русе. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  
 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 236/14.06.2011 г., 

относно: Информация за резултатите от дейността в ЦДГ „Първи юни” село 
Баниска през учебната 2010/2011 година. 

По нея докладва:  
1. Мехдед Чолаков – Председател на Комисията по „Образование, 

култура и културно-историческо наследство”: 
Комисията разгледа информацията за дейността на ЦДГ „Първи юни” в 

село Баниска за учебната 2010/2011 година. За съжаление не можахме да 
убедим тези учреждения, че ние сме хората, които създават връзката между 
тях и Общината. Все по-често се внасят информации, които са много сухи и 
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посни. Директора на тази градина не си е направила труда да даде данни 
какъв е делегирания бюджет на градината и как той и за какво се изразходва. 
Преди две години ние приехме решение, с което предоставихме на Директора 
средства, за да може да се заплатят такси, които са от минало време и които 
са за деца, които се намират извън страната. По тази причина за нас 
представлява интерес наистина въпроса дали този проблем съществува и през 
настоящата учебна година. В информацията е посочено, че има пътуващи 
деца, но в нея не са посочени колко на брой са те. Как реално се извозват и 
има ли проблеми с транспорта. И все пак становището на комисията е 
информацията да бъде приета. 

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

21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
във връзка с Решение № 803 по Протокол № 56/27.12.2010 г. и Докладна 
записка с вх. № 236 от 15.06.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 992 

 

1. Приема за сведение Информация за резултатите от дейността в ЦДГ 
„Първи юни” село Баниска през учебната 2010/2011 година. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността в ЦДГ „Първи 
юни” село Баниска през учебната 2010/2011 година. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  
 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 237/17.06.2011 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Цана Димова 
Трифонова, живееща в град Две могили, на улица „Васил Друмев” № 26 

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

социална политика”: 
 Комисията разгледа докладната записка за отпускане на еднократна 
помощ на г-жа Трифонова. Тя е пенсионерка – инвалид. Живее заедно със 
сина си, който също е инвалид. Познавам семейството и те наистина са в 
много тежко финансово състояние. Г-жа Трифонова се нуждае от интензивно 
лечение, за което са и необходими финансови средства. Становището на 
комисията е молбата да бъде уважена.   

2. Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”: 
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 Становището на Комисията по “Бюджет и финанси” е на г-жа 
Трифонова да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 150 
лева. 

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

чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
във връзка с чл. 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 и Докладна записка № 237 от 17.06.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 993 

 

1. Отпуска на Цана Димова Трифонова с ЕГН 3610295436, живееща в 
град Две могили, на улица „Васил Друмев” № 26 еднократна финансова 
помощ в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева. 
 2. Задължава я да представи в Общинския съвет оправдателни 
документи, от които да е видно, как е изразходвала отпуснатите и средства. В 
случай, че не представи такива, следва да ги възстанови. 

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

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  
 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Седма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 238/17.06.2011 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Коста Жоров 
Радков, живеещ в град Две могили, на улица „Мусала” № 18. 

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

социална политика”: 
 Нашата комисия разгледа молбата на Коста Жоров. Размерът на 
социалните помощи, които получава семейството ежемесечно е около 800 
лева. Становището на комисията е да бъде отказана помощта. 
 2. Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и финанси”: 
 Становището на нашата комисия е също да бъде отказано отпускането 
на еднократна помощ на г-н Радков. 

Разисквания по седма точка нямаше. 
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По седма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 
чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
във връзка с чл. 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 и Докладна записка № 238 от 17.06.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 994 

 

1. Отказва да бъде отпусната на Коста Жоров Радков, живеещ в град 
Две могили, на улица „Мусала” № 18 еднократна финансова помощ. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  
 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Осма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 239/17.06.2011 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Илиянка Иванова 
Илиева и Стефко Петков Ангелов, живеещи в град Две могили, на улица 
„Неофит Бозвели” № 5. 

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

социална политика”: 
 Комисията разгледа молбата на Илиянка Иванова Илиева и Стефко 
Петков Ангелов за отпускане на еднократна финансова помощ. Същите са 
трайно безработни в трудоспособна възраст. Преди няколко месеца им бяхме 
отпуснали помощ за подмяна на личните документи. Становището на 
комисията е да се откаже отпускането на помощ. 
 2. Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”: 
 Нашата комисия покрепя становището на Комисията по 
“Здравеопазване и социална политика” молбата на Илиянка Иванова Илиева 
и Стефко Петков Ангелов да не бъде уважена. 

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

21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
във връзка с чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна 
помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и 
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пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени 
аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община Две 
могили, област Русе и Докладна записка № 239 от 17.06.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 995 

 

1. Отказва да бъде отпусната на Илиянка Иванова Илиева и Стефко 
Петков Ангелов, живеещи в град Две могили, на улица „Неофит Бозвели” № 
5 еднократна финансова помощ. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  
 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Девета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 240/17.06.2011 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Милко Иванов 
Маринов, живеещ в град Две могили, на улица „Васил Левски” № 24. 

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

социална политика”: 
 Комисията разгледа молбата на г-н Маринов. Парите се искат за дърва 
за огрев за зимния сезон. Становището на комисията е да бъде отказано 
отпускането на помощ, тъй като същия получава социална пенсия. 

2. Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”: 
 Становището на нашата комисия е също да бъде отказано отпускането 
на еднократна финансова помощ на г-н Маринов. 

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

чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
във връзка с чл. 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 и Докладна записка № 240 от 17.06.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 996 

 

1. Отказва да бъде отпусната на Милко Иванов Маринов, живеещ в 
град Две могили, на улица „Васил Левски” № 24 еднократна финансова 
помощ. 
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 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  
 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Десета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 241/17.06.2011 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Айля Юсеинова 
Селимова, живееща в село Помен за раждане на първо дете – Алберт 
Селимов Алиев. 

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

политика”: 
Комисията разгледа заявлението на г-жа Селимова. Всички 

необходими документи съгласно изискванията на Наредба № 10 са редовни и 
становището ни е то да бъде уважено. 
 2. Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и финанси”: 

Становището на нашата комисия е да се отпуснат 200 лева за раждане 
на първо дете. 

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

чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 и чл. 4, ал. 1 
от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
във връзка с чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.1, чл. 9, т. 1, 
чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при 
раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали 
при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, 
природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област 
Русе, приета с наше Решение № 108 по Протокол № 10/28.03.2008 година, 
изм. и доп. с Решение № 333 по Протокол № 26/23.01.2009 година, изм. и 
доп. с Решение № 562 по Протокол № 43/20.11.2009 г., и Докладна 
записка с вх. № 241 от 17.06.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 997 

 

1. Отпуска на Айля Юсеинова Селимова с ЕГН 8306125398, живееща в 
село Помен, община Две могили, област Русе, на улица „Христо Ботев” № 2 
еднократна финансова помощ в размер на 200.00 (двеста) лева за раждане на 
първо дете – Алберт Селимов Алиев, роден на 29.04.2011 г. 

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

Гласували 16 (шестнадесет) съветника 
 „За”   - 16 гласа 
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 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Единадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 242/17.06.2011 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Петя Манчева 
Славова, живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Моника 
Найденова Славова 

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

социална политика”: 
 Комисията разгледа заявлението на г-жа Славова, в което ни 
уведомява, че е станала майка за първи път. И двамата родители на детето са 
жители на нашата Община, всички документи са съгласно изискванията на 
Наредбата. Становището на комисията е заявлението да бъде уважено. 

2. Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”: 
Комисията по “Бюджет и финанси” излезе със становище да бъдат 

отпуснати 200 лева за раждане на първо дете. 
Разисквания по единадесета точка нямаше. 
По единадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 и чл. 4, ал. 1 
от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
във връзка с чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.1, чл. 9, т. 1, 
чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при 
раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали 
при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, 
природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област 
Русе, приета с наше Решение № 108 по Протокол № 10/28.03.2008 година, 
изм. и доп. с Решение № 333 по Протокол № 26/23.01.2009 година, изм. и 
доп. с Решение № 562 по Протокол № 43/20.11.2009 г., и Докладна 
записка с вх. № 242 от 17.06.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 998 

 

1. Отпуска на Петя Манчева Славова с ЕГН 7803145294, живееща в 
град Две могили, община Две могили, област Русе, на улица „Д-р Заменхов” 
№ 5 еднократна финансова помощ в размер на 200.00 (двеста) лева за 
раждане на първо дете – Моника Найденова Славова, родена на 26.05.2011 г. 

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

Гласували 16 (шестнадесет) съветника 
 „За”   - 16 гласа 

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

Дванадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 243/17.06.2011 г., 

относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 17 за пожарна 
безопасност и спасяване на населението на територията на община Две 
могили, област Русе 

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

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

С тази докладна се предлага да бъде изменена Наредба № 17, която е 
свързана с пожарната безопасност и спасяването на населението на 
територията на Общината. Това се налага от обстоятелството, че три от 
цитираните наредби приети от Министерския съвет са отменени и на тяхно 
място са приети други с нови номера. От тук и текстовете в Наредбата за 
изменение на Наредба № 17, където са посочени наименованията на 
отменените наредби са заменени с тези новоприети и действащи към 
настоящия момент в страната. Предложеният проект за решение е 
основателен и няма причина, поради която да отхвърлим предложения ни 
проект за решение. 

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

основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3  от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1, чл. 99 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
във връзка с чл. 10, ал. 2 от Закона за нормативните актове и Докладна 
записка с вх. № 243 от 17.06.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 999 

 

1. Приема на първо четене Наредба за изменение на Наредба № 17 за 
пожарна безопасност и спасяване на населението на територията на община 
Две могили, област Русе. 

Приложение: Наредба за изменение на Наредба № 17 за пожарна 
безопасност и спасяване на населението на територията на община Две 
могили, област Русе. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника 
 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Тринадесета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 244/17.06.2011 г., 
относно: Побратимяване на Община Две могили с Община Алтънова, 
Република Турция. 

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 предложението за побратимяване на нашата 
Община с Община Алтънова. В тази Община живеят много изселници от 
село Помен, които не са забравили родния си край и искат да продължат да 
поддържат тесни контакти с него, затова това побратимяване може да се 
каже, че ще е с наши хора. Становището на комисията е да приемем 
предложението. 

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

основание чл. 21, ал 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 4 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация и 
Докладна записка с вх. № 244 от 17.06.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1000 

 

1. Дава съгласието си Община Две могили, Република България да се 
побратими с Община Алтънова, Република Турция. 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да подпише 
предложения ни Протокол за сътрудничество между Република Турция – 
Община Алтънова и Република България – Община Две могили. 

Приложение: Протокол за сътрудничество между Република Турция – 
Община Алтънова и Република България – Община Две могили. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника 
 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Четиринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 249/23.06.2011 г., 

относно: Прекратяване изплащането на възнаграждението на общински 
съветник. 

По нея докладва:  
1. Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”: 

 Нашият колега Ахмед Феим е подал заявление да му се прекрати 
изплащането на възнаграждение като общински съветник, тъй като е 
достигнал необходимите години за пенсионерането си и такива са 
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изискванията. Комисията разгледа предложението и излезе със становище да 
се приеме. 

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

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
във връзка с Молба с вх. № 248/23.06.2011 г. и Докладна записка с вх. № 
249/23.06.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1001 

 

1. Дава съгласие да бъде прекратено изплащането възнаграждението на 
Общинския съветник Ахмед Назиф Феим с ЕГН 4804165387, живеещ в град 
Две могили, област Русе, на улица „Сакар планина” № 11, считано от 
01.08.2011 г. 
  

Гласували 15 (петнадесет) съветника 
 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 „Негласувал” - 1 глас (Ахмед Феим) 
 

Петнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 255/01.07.2011 г., 

относно: Информация за дейността на Кмета на Кметство село Острица за 
периода 01.06.2010 г. до 30.06.2011 г. 

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

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

Комисията разгледа информацията за дейността на Кмета на Кметство 
село Острица. За разлика от г-н Чолаков аз ще кажа, че Кметовете на 
населените места знаят как да си пишат информациите. Кметът на село 
Острица е представил информацията си много добре, засегнат е и бюджетът, 
с който разполага кметството и как е изразходван той. Становището на 
комисията е информацията да бъде приета. 

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

1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с 
Решение № 803 по Протокол № 56/27.12.2010 г. и Докладна записка с вх. 
№ 255/01.07.2011 г., прие 
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РЕШЕНИЕ 
№ 1002 

 

1. Приема за сведение Информацията за дейността на Кмета на 
Кметство село Острица за периода 01.06.2010 г. до 30.06.2011 г. 

Приложение: Информация за дейността на Кмета на Кметство село 
Острица за периода 01.06.2010 г. до 30.06.2011 г. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника 
 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

Шестнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 256/01.07.2011 г., 

относно: Информация за дейността на Читалище „Отец Паисий – 1912 г.” 
село Острица за периода 01.06.2010г. до 30.06.2011 г. 

По нея докладва:  
1. Сезер Сабах – Член на Комисията по „Образование, култура и 

културно-историческо наследство”: 
Комисията разгледа предоставената информация на Читалището в село 

Острица. От нея се вижда, че Читалището разполага с киносалон с 220 
седящи места, състоянието на който е сравнително добро. Като проблем в 
киносалона е отбелязано това, че там няма отопление. Становището на 
комисията е информацията да бъде приета. 

В разискванията по шестнадесета точка участие взеха: 
1. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 
Аз искам само да отбележа, че библиотеката в селото е една от 

малкото, които са закупили книги. Закупени са 33 тома нови книги. 
След приключване на разискванията по шестнадесета точка, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, 
ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, във връзка с Решение № 803 по Протокол 
№ 56/27.12.2010 г. и Докладна записка с вх. № 256/01.07.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1003 

 

1. Приема за сведение Информацията за дейността на Читалище „Отец 
Паисий – 1912 г.” село Острица за периода 01.06.2010 г. до 30.06.2011 г. 

Приложение: Информация за дейността на Читалище „Отец Паисий – 
1912 г.” село Острица за периода 01.06.2010 г. до 30.06.2011 г. 
  

Гласували 16 (шестнадесет) съветника 
 „За”   - 16 гласа 

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

Седемнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 258/04.07.2011 г., 

относно: Информация за резултатите от дейността в ОУ „Христо Ботев” село 
Баниска през учебната 2010/2011 г. 
 По нея докладва:  

1. Петър Петров – Член на Комисията по „Образование, култура и 
културно-историческо наследство”: 

Информацията за дейността на ОУ „Христо Ботев” в село Баниска за 
учебната 2010/2011 г. е кратка, но много точна. В нея Директорът отбелязва 
предимно проблемът с намаляване броя на децата в училището. Първи и 
втори клас са слети в един общ, седми и осми са отделни поне засега. Очаква 
се тази година общият брой на учениците да не надвишава 95-100. С този 
брой ученици училището трудно ще функционира. Поставен е и въпросът с 
дисциплината в училището. Повечето ученици са деца, чиито родители 
работят в чужбина и се налага често да отсъстват. Директорът иска много 
неща за подобряване на материално-техническата база, като саниране, 
ремонт на учебните стаи, ремонт на комина на училището. Храненето на 
децата се осъществява благодарение на ОП „Обществено хранене” град Две 
могили. Общината полага огромни усилия за здравословното хранене на 
учениците. Становището на комисията е да се приеме информацията, като 
предлагам следващото ръководство да реши дали да отпуска средства за 
капиталови разходи. 

В разискванията по седемнадесета точка участие взеха: 
1. Светлозар Донев – Общински съветник: 
Едно от последните и най-належащи искания на Директора на 

училището е ремонтът на комина, който няма да струва много. Общината има 
нужда от това училище и ние можем само да се гордеем ако успеем да го 
запазим като средищно. 

2. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 
Всички училища в Общината са с делегиран бюджет и имат висока 

субсидия. Трябва да се съобразяват с бюджета си и да не си харчат парите 
само за материално стимулиране на персонала, а да си разходват средствата 
целево, като залагат и за капиталови разходи. Да си направят сами този 
ремонт на комина, не да чакат на нас. 

След приключване на разискванията по седемнадесета точка, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, 
ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, във връзка с Решение № 803 по Протокол 
№ 56/27.12.2010 г. и Докладна записка с вх. № 258/04.07.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1004 
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1. Приема за сведение Информация за резултатите от дейността в ОУ 
„Христо Ботев” село Баниска през учебната 2010/2011 година. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността в ОУ „Христо 
Ботев” село Баниска през учебната 2010/2011 година. 
  

Гласували 16 (шестнадесет) съветника 
 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Осемнадесета точка от дневния ред:  
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 262/06.07.2011 г., 

относно: Информация за резултатите от дейността в ЦДГ „Св. Св. Кирил и 
Методий” град Две могили през учебната 2010/2011 г. и проблемите, които 
стоят пред нея за учебната 2011/2012 г. 

По нея докладва:  
1. Пламен Лашев – Член на Комисията по „Образование, култура и 

културно-историческо наследство”: 
Комисията разгледа и информацията за дейността на ЦДГ „Св. Св. 

Кирил и Методий” град Две могили през учебната 2010/2011 г. Както други 
години г-жа Добрева се е постарала и е написала една много подробна 
информация, като отразява цялостната дейност на работата през учбната 
година. Отразени са и проблемите, които трябва съвмесно с ръководството и 
общината да се решават. Слаба страна е финансирането на дейността в 
градината, по-точно забавянето на финансовите средства. В информацията 
има и препоръки и общината трябва да има впредвид тези изисквания, които 
се поставят от директорката. ЦДГ е на държавна и общинска издръжка. 
Необходимо е ние да предвидим средства, за да се закупят нещата от които 
има нужда градината, като щори, картофобелачка, пекарна и 
зеленчукорезачка. Становището на комисията е информацията да бъде 
приета. 

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

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
във връзка с Решение № 803 по Протокол № 56/27.12.2010 г. и Докладна 
записка с вх. № 262/06.07.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1005 

 

1. Приема за сведение Информацията за резултатите от дейността в 
ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили през учебната 2010/2011 
година и проблемите, които стоят пред нея за учебната 2011/2012 г. 
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Приложение: Информация за резултатите от дейността в ЦДГ „Св. Св. 
Кирил и Методий” град Две могили през учебната 2010/2011 година и 
проблемите, които стоят пред нея за учебната 2011/2012 г. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  
 „ За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Деветнадесета точка от дневния ред:  
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 263/11.07.2011 г., 

относно: Информация за резултатите от дейността в СОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” град Две могили за учебната 2010/2011 г. 

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

култура и културно-историческо наследство”: 
Информацията за дейността в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град 

Две могили за учебната 2010/2011 г. е разработена много подробно. Дава 
точна представа за състоянието на училището. Обръща се внимание на 
специфичните проблеми на педагогическия процес. От самите проекто-
решения се вижда, че е необходима работа за повишаване квалификацията и 
професионализма на преподавателския състав. Залегнат е основно проблемът 
за дисциплината на учениците в училището. Аз искам да отбележа, че 
директорите на училищата знаят как да си разходват средствата, но за това 
трябва да има разпореждане от първостепенния разпоредител. Броя на децата 
на територията на общината е много малък. В Борово е закрита паралелка. 
Трябва да направим всичко възможно да си задържим децата и да привлечем 
нови в нашите училища. Затова трябва да си запазим и средищното училище, 
защото по този начин в Общината наистина ще има живот. 

В разискванията по деветнадесета точка участие взеха: 
1. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 
Информацията наистина е много добре разработена, но училището 

имаше юбилей 150-години Светското образование в град Две могили, който 
не беше отбелязан както трябва и на който никой от общинското ръководство 
не беше поканен. Това е проява на неуважение. А за извършеният ремонт 
през 2008 година в училището, мисля че Кметът на Общината ще ви разясни 
по-подробно. 

2. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 
Когато не се работи в синхрон се получават недоразумения. В 

информацията на страница 11 пише: „...Оказа се, че това, което Община Две 
могили направи с част от средствата по Програмата „Оптимизация на 
училищната мрежа”, получени за закриването на три учебни заведения на 
нейната територия през 2008 година, е фиктивно и некачествено. Сега 
училището трябва да задели не малко средства от бюджета си и да го изхарчи 
за поправка на извършения недобросъвестно със съдействието на Общината 
ремонт...”. Това, че училищният персонал не упражнява контрол на 
учениците и не умее да си стопанисва сградата и само след 4 години всичко е 
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в същото състояние, това не е наш проблем. Ще припомня, че ние 
кандидатствахме и участвахме по програмата „Училищен плод”, тъй като 
никой от директорите на училищата в Общината не пожела да участва, 
защото била много голяма документацията и никой от тях не иска да 
извършва административна дейност. В училището не се поддържа хигиена, 
никъде в двора няма възпитателен процес, навсякъде има разхвърляни 
шишета и хартии и няма кой да направи забележка на учениците за това. По 
всички тези програми във връзка със санирането и ремонта на стола на 
училището кандидатствахме ние и благодарение на нас има много добро 
столово хранене на децата от училището. Ние спонсорираме извозването на 
учениците от населените места до училището, назначаваме шофьори и 
поддържаме автомобилните средства. Но това никой не го вижда и не го 
оценява. Не всичко се поема и поддържа от държавата. За транспорт ние 
допълнително даваме 20 000 лева. Един незначителен ремонт на автобусите е 
между 1 000 и 1 500 лева. Благодарение на нас не се нарушава учебния 
процес. В Тръстеник 32 деца поддържат училище, а ние със 100 деца се 
питаме как ще функционира занапред нашето средищно училище в село 
Баниска. Ние трябва да търсим и да набавяме нови ученици и това трябва да 
стане съвместно с общинското ръководство. Нека директорите да дойдат тук 
да направим среща и да обсъдим нещата. Пак казвам – всички разполагат с 
бюджет и трябва да го разпределят абсолютно точно. Да си правят сметката 
какво е по-важно да направят със средствата, с които разполагат. 

След приключване на разискванията по деветнадесета точка от 
дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във 
връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация във връзка с Решение № 803 по 
Протокол № 56/27.12.2010 г. и Докладна записка № 263 от 11.07.2011 г., 
прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 1006 

 

1. Приема за сведение Информацията за резултатите от дейността в 
СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили за учебната 2010/2011 
година. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността в СОУ „Св. Св. 
Кирил и Методий” град Две могили за учебната 2010/2011 година. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  
 „ За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесета точка от дневния ред:  
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Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 264/11.07.2011 г., 
относно: Опрощаване на задължение по Преписка с вх. № 84-00-
1033/01.06.2011 г. от Администрацията на Президента на Република 
България, във връзка с подадена жалба от Нина Юлиянова Йорданова с ЕГН 
8304255371, живееща в град Две могили, област Русе, на улица „Райчо 
Николов” № 12. 

По нея докладва:  
1. Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”: 
Нина Юлиянова Йорданова от град Две могили е подала жалба до 

Президента на Републиката с искане да и бъде върната сумата от 477.22 лева, 
които тя е заплатила на 19.04.2011 г. по съставения и Ревизионен акт за начет 
с вх. № 1/19.04.2011 г. за недобросъвестно получено парично обезщетение за 
отглеждане на дете до двегодишна възраст.  

Жалбата ни е изпратена за становище.  
След като се запознахме със съдържанието и събраните по случая 

доказателства, Комисията по „Бюджет и финанси” счита, че задължението от 
477.22 лева не може да бъде опростено, тъй като към настоящия момент, то 
не съществува.  

А дали сумата следва да и бъде върната, както иска Нина Юлиянова 
Йорданова, не е от нашата компетенция. В този смисъл, становището на 
Комисията е да приемем предложения ни проект за решение. 

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

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
във връзка с Преписка с вх. № 84-00-1033/01.06.2011 г. от 
Администрацията на Президента на Република България и Докладна 
записка с вх. № 264 от 11.07.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1007 

 

1. Предлага да не бъде опрощавано задължението в размер на 477.22 
лева по Преписка с вх. № 84-00-1033/01.06.2011 г. от Администрацията на 
Президента на Република България, във връзка с подадена жалба от Нина 
Юлиянова Йорданова с ЕГН 8304255371, живееща в град Две могили, област 
Русе, на улица „Райчо Николов” № 12, защото към настоящия момент то не 
съществува, тъй като е погасено изцяло на 19.04.2011 г. 

2. Задължава Председателя на Общинския съвет, след влизане на 
настоящото решение в сила, заедно с Преписката с вх. № 84-00-
1033/01.06.2011 г. и всички приложени към нея документи, да бъде изпратена 
веднага на Администрацията на Президента на Република България. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  
 „ За”   - 16 гласа 



 

 28 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и първа точка от дневния ред:  
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 268/14.07.2011 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Веселина Йорданова 
Георгиева, живееща в село Баниска за раждане на второ дете – Симеон 
Светославов Славов. 

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. Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”: 
Становището на нашата комисия е да бъдат отпуснати 250 лева за 

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

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 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 с вх. № 268 от 
14.07.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1008 

 

1. Отпуска на Веселина Йорданова Георгиева с ЕГН 8111245370, 
живееща в село Баниска, община Две могили, област Русе, на улица 
„Александър Стамболийски” № 23 еднократна финансова помощ в размер на 
250.00 (двеста и петдесет) лева за раждане на второ дете – Симеон 
Светославов Славов, роден на 08.06.2011 г. 

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

Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  
 „ За”   - 16 гласа 
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 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и втора точка от дневния ред:  
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 269/14.07.2011 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Кямиле Исмаилова 
Юсеинова, живееща в село Помен за раждане на второ дете – Арвин Алиев 
Юсеинов. 

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

политика”: 
 Комисията разгледа заявлението на г-жа Юсеинова и излезе със 
становище то да бъде уважено   

2. Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и финанси”: 
Комисията също разгледа постъпилото заявление и излезе със 

становище на г-жа Юсеинова да и бъде отпусната помощ в размер на 250 
лева за раждане на второ дете. 

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

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 и 
чл. 4, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация във връзка с чл. 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 с вх. № 269 от 
14.07.2011 г., прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 1009 

 

1. Отпуска на Кямиле Исмаилова Юсеинова с ЕГН 7707305416, с 
постоянен адрес в село Помен, община Две могили, област Русе, на улица 
„Витоша” № 6 еднократна финансова помощ в размер на 250.00 (двеста и 
петдесет) лева за раждане на второ дете – Арвин Алиев Юсеинов, роден на 
30.05.2011 г. 

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

Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  
 „ За”   - 16 гласа 
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 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и трета точка от дневния ред:  
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 270/14.07.2011 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Гюлджихан 
Велиханова Мехмедова, живееща в град Две могили за раждане на първо 
дете – Нилай Мехмедова Недретова. 

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

социална политика”: 
Комисията разгледа заявлението на г-жа Мехмедова. Всички 

необходими документи съгласно изискванията на Наредба № 10 са редовни и 
становището ни е то да бъде уважено. 

2. Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”: 
Становището на нашата комисия е да се отпуснат 200 лева за раждане 

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

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 и 
чл. 4, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 
1.1, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на 
еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби 
жители и пострадали при пътно-транспортни произшествия, 
производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета 
на община Две могили, област Русе, приета с наше Решение № 108 по 
Протокол № 10/28.03.2008 година, изм. и доп. с Решение № 333 по 
Протокол № 26/23.01.2009 година, изм. и доп. с Решение № 562 по 
Протокол № 43/20.11.2009 г., и Докладна записка с вх. № 270 от 
14.07.2011 г., прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 1010 

 

1. Отпуска на Гюлджихан Велиханова Мехмедова с ЕГН 9012053831, с 
постоянен адрес в град Две могили, община Две могили, област Русе, на 
улица „Александър Стамболийски” № 6 еднократна финансова помощ в 
размер на 200.00 (двеста) лева за раждане на първо дете – Нилай Мехмедова 
Недретова, родена на 13.06.2011 г. 

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

Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  
 „ За”   - 16 гласа 
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 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и четвърта точка от дневния ред:  
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 271/14.07.2011 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Абибе Мехмедова 
Джевдетова, живееща в град Две могили за раждане на второ дете – 
Хюлиянур Дженифер Хюсеинова. 

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. Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”: 
Комисията по “Бюджет и финанси” излезе със становище на г-жа 

Джевдетова да бъдат опуснати 250 лева за раждане на второ дете. 
Разисквания по двадесет и четвърта точка нямаше. 
По двадесет и четвърта точка от дневния ред, Общинският съвет, 

на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 
и чл. 4, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 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 с вх. № 271 от 
14.07.2011 г., прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 1011 

 

1. Отпуска на Абибе Мехмедова Джевдетова с ЕГН 8405205316, с 
постоянен адрес в град Две могили, община Две могили, област Русе, на 
улица „Ген. Гурко” № 11 еднократна финансова помощ в размер на 250.00 
(двеста и петдесет) лева за раждане на второ дете – Хюлиянур Дженифер 
Хюсеинова, родена на 18.05.2011 г. 

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

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  
 „За”   - 16 гласа 
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 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и пета точка от дневния ред:  
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 272/14.07.2011 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Антония Маринова 
Маринова, живееща в село Острица за раждане на първо дете – Павел 
Антониев Маринов. 

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

политика”: 
Комисията разгледа заявлението на г-жа Маринова за раждане на първо 

дете. Всички документи съгласно Наредбата са редовни. Същата е самотна 
майка и нашето становище е заявлението да бъде уважено. 

2. Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и финанси”: 
Становището на Комисията по “Бюджет и финанси” е на г-жа 

Маринова да бъдат отпуснати 200 лева за раждане на първо дете. 
Разисквания по двадесет и пета точка нямаше. 
По двадесет и пета точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 и 
чл. 4, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация във връзка с чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 
1.1, чл. 9, т. 1, чл. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на 
еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби 
жители и пострадали при пътно-транспортни произшествия, 
производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета 
на община Две могили, област Русе, приета с наше Решение № 108 по 
Протокол № 10/28.03.2008 година, изм. и доп. с Решение № 333 по 
Протокол № 26/23.01.2009 година, изм. и доп. с Решение № 562 по 
Протокол № 43/20.11.2009 г., и Докладна записка с вх. № 272 от 
14.07.2011 г., прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 1012 

 

1. Отпуска на Антония Маринова Маринова с ЕГН 8903055318, с 
постоянен адрес в село Острица, община Две могили, област Русе, на улица 
„Георги Димитров” № 31 еднократна финансова помощ в размер на 200.00 
(двеста) лева за раждане на първо дете – Павел Антониев Маринов, роден на 
02.05.2011 г. 

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

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  
 „За”   - 16 гласа 
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 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и шеста точка от дневния ред:  
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 273/14.07.2011 г., 

относно: Информация за резултатите от дейността в ОДК „Д-р Димитър 
Пангелов” град Две могили през учебната 2010/2011 година. 

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

култура и културно-историческо наследство”: 
Комисията разгледа информацията за дейността в ОДК „Д-р Димитър 

Пангелов” град Две могили. Това е комплекса, с който можем да се гордеем, 
че съществува и не го закрихме. Танцовият състав, вокалната група, а също и 
отборът по тенис на маса към комплекса се представят много добре на 
всички свои участия. Вижда се, че ОДК в град Две могили работи много 
добре и нашето становище е информацията да бъде приета. 

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

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
във връзка с Решение № 803 по Протокол № 56/27.12.2010 г. и Докладна 
записка с вх. № 273 от 14.07.2011 г. , прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1013 

  

1. Приема за сведение Информация за резултатите от дейността в ОДК 
„Д-р Димитър Пангелов” град Две могили през учебната 2010/2011 година.  

Приложение: Информация за резултатите от дейността в ОДК „Д-р 
Димитър Пангелов” град Две могили през учебната 2010/2011 година.  
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  
 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и седма точка от дневния ред:  
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 274/14.07.2011 г., 

относно: Изплатени командировъчни пари на кмета на Общината.  
По нея докладва: 
1. Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”: 
Докладната записка се отнася за разходи направени от Кмета за 

командировки за първото полугодие на 2011 г. Сумата е в размер на 800.95 
лева и е в рамките на разумното и комисията, счита че следва да одобрим 
направените разходи. 
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Разисквания по двадесет и седма точка нямаше. 
По двадесет и седма точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
във връзка с чл. 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. № 274 от 
14.07.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1014 

 

1. Одобрява направените разходи за командировки за периода 
01.01.2011 г. до 30.06.2011 г., на Кмета на Общината – Драгомир Дамянов 
Драганов в размер на 800.95 лв., а именно: 

 

1.1. РКО № 243/25.02.2011 г. 20.00 
1.2. РКО № 277/01.03.2011 г. 20.00 
1.3. РКО № 278/01.03.2011 г. 88.00 
1.4. РКО № 464/01.04.2011 г. 136.91 
1.5. РКО № 597/26.04.2011 г. 10.00 
1.6. РКО № 637/29.04.2011 г. 205.36 
1.7. РКО № 741/18.05.2011 г. 20.00 
1.8. РКО № 931/10.06.2011 г. 138.00 
1.9. РКО № 953/15.06.2011 г. 20.00 
1.10. РКО № 961/15.06.2011 г. 102.68 
1.11. РКО № 990/21.06.2011 г. 40.00 

 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  
 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Двадесет и осма точка от дневния ред:  
Отчет от Драгомир Дамянов с вх. № 275/14.07.2011 г., относно: 

Изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и 
състоянието на общинския дълг за второто тримесечие на 2011 г. на община 
Две могили.  

По нея докладва:  
1. Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и финанси”: 
Комисията разгледа отчета на Кмета на Общината за изпълнението на 

бюджета и след обсъждането му с общинска администрация решихме, че 
някои цифри в решението следва да бъдат променени, а именно: в т. 2.1.4. 
числото 56 483 лева става 57 748 лева, в т. 2.1.5. числото - 9 434 лева става - 
15 826 лева и в т. 2.1.6. числото - 130 745 лева става - 125 618 лева. 
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По-нататък – в началото на годината приехме бюджет в размер на 
5 078 408 лева, от които 2 275 889 лева са приходи от държавни дейности и 
2 802 519 лева са приходи от местни дейности. В отчета прави впичатление, 
че приходите от държавни дейности са увеличени  от 2 275 000 лева на 
2 555 000, т.е. с близо 280 000 лева. От местни дейности пък са увеличени от 
2 802 000 лева на 3 127 000 лева. Това води до увеличение на общата 
приходна част на бюджета, съответно – на разходната част на бюджета. Към 
30.06.2011 г. ръстът спрямо предходната година е 128,46 %, което говори 
добре за бюджетната дейност на общината.    
  Малко по-подробно ще обърна внимание на състоянието на общинския 
дълг към 30.06.2011 г., който е както следва: към Фонд Енергийна 
ефективност остават за погасяване 1 754 лева, към Фонд ФЛАГ остатъкът е 
165 325 лева, към СИБАНК остават за погасяване 386 811 лева, към 
ПУДООС имаме 164 986 лева, който е безлихвен заем и започнахме неговото 
погасяване през миналата година.  

Като цяло изпълнението на бюджета е много добро, Общината ще 
успее да погаси повечето от заемите си до края на мандата ни. Становището 
на нашата комисия е да приемем отчета.  

В разискванията по двадесет и осма точка участие взеха: 
1. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 
Това е отчетът за изпълнението на бюджета за първото шестмесечие на 

2011 г. На страница 4 са отбелязани приходите за делегираните от държавата 
дейности, които спрямо предходната година са намалели с около 10 %.  В 
друга таблица на страница 6 са отбелязани приходите за местни дейности, 
които спрямо 2009 година имаме завишение с 28 %. Просрочените 
задължения са в размер на 328 044 лева, които са към местните дейности. 
Изравнителната субсидия постъпва два пъти през годината и се надяваме 
тази година да приключим с не повече от 200 000 лева задължения.  

Голяма част от капиталовите разходи са по програми и проекти, тъй 
като част от нашата политика е да плащаме 20 % по договорите и ако проекта 
не се одобри това остава за наша загуба. 

След приключване на разискванията по двадесет и осма точка от 
дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 ъв 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. 30, ал. 1, чл. 42, ал. 4 от 
Закона за общинските бюджети, чл. 9, ал. 1 от закона за общинския дълг 
и Докладна записка с вх. № 275 от 14.07.2011 г., прие 
  

РЕШЕНИЕ 
№ 1015 

 

1. Приема Уточнен годишен план на бюджета за първото полугодие на 
2011 г по приходната и разходната част, по функции и дейности, както 
следва: 
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1.1. По прихода 5 682 647 лева 
1.2. По разхода 5 682 647 лева 

 

2. Приема Отчета за изпълнението на бюджета за първото полугодие на 
2011 г. в съответствие с единната бюджетна класификация в следните 
параметри: 
 

2.1. По прихода (разпределени по параграфи, съгласно 
Приложение № 1): 

2 303349 лева 

2.1.1. Данъчни приходи  196 425 лева 
2.1.2. Неданъчни приходи 530 943 лева 
2.1.3.  Взаимоотношения с РБ (субсидии) 1 694 714 лева 
2.1.4. Трансфери от министерства и ведомства  57 748 лева 
2.1.5. Предоставени временни безлихвени заеми/минус/ – 15 826 лева 
2.1.6. Операции с фин.активи и пасиви§7200;8300;9300 – 125 618 лева  
2.1.7. Средства по сметки – 35 037 лева 
  в това число преходен остатък от 2010 г. (плюс)  141 390 лева 
2.2. По разхода (разпределени по параграфи, съгласно 

Приложение № 1, в това число и отчета за 
изразходваните средства за основен ремонт и 
придобиване на дълготрайни материални активи, 
съгласно Приложение № 2): 

2 303 349 лева 

 

 3. Приема Отчета за изпълнението на извънбюджетните сметки и 
фондове за първото полугодие на 2011 г. в следните размери: 
 

3.1. Специален Фонд за инвестиции и дълготрайни 
активи 

 

3.1.1. Наличност в началото на периода 9 лева 
3.1.2. Приходи 0 лева 
3.1.3. Наличност в края на периода         9 лева 
3.2. Извънбюджетна сметка на Национален фонд на 

Структурни и кохезионни фондове  
 222 676 лева 

3.2.1. Наличност в началото на периода от 2010 г 38 914 лева 
3.2.2. Получени приходи 246 701 лева 
3.2.3. Разходи 222 676 лева 
3.2.4. Наличност в края на периода /минус/ – 62 939 лева 
3.3. Извънбюджетна сметка на Разплащателна агенция 

към ДФ „Земеделие” 
10 437 лева 

3.3.1. Получени приходи 11 107 лева 
3.3.2. Наличност в началота на периода прех.остатък от 

2010 
– лев 

3.3.3. Разходи 10 437 лева 
3.3.4. Наличност в края на периода /минус/ – 670 лева 

 4. Приема Отчета за състоянието на общинския дълг на Общината за 
първото полугодие на 2011 г. в следните размери: 
4.1. Заем от фонд „Енергийна ефективност” през 2006 

г. 
100 000 лева 
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4.2. Лихви по погасителен план 12 708 лева 
 Общо: 112 708 лева 
4.3. Изплатени средства от главницата (2006, 2007, 

2008, 2009, 2010 и 2011 г.) 
98 246 лева 

4.4. Изплатени разходи по лихва  12 701 лева  
 Общо изплатени средства: 110 947 лева 
4.5. Заем от фонд „ФЛАГ” през 2010 г. 300 000 лева 
4.6. Лихви по погасителен план 16 000 лева 
 Общо: 316 000 лева 
4.7. Изплатени средства от главница на ФЛАГ  134 675 лева  
4.8. Изплатени разходи по лихва 18 095 лева  
 Възстановени лихви ФЛАГ – 2010 г – 9 546 лева 
 Общо изплатени средства: 143 224 лева 
4.9 Получен заем от Сибанк 521 789 лева 
4.10. Лихви по заема 25 234 лева 
 Общо: 547 023 лева 
4.10. Изплатени средства от заема 134 978 лева 
4.11. Изплатени лихви 18 034 лева 
 Общо изплатени средства: 153 012 лева 
   

 Получен заем ПУДООС 185 609 лева 
   

4.9. Състояние на общинския дълг към 30.06.2011 г   
4.10. Остатък за погасяване от главницата на ФЕЕ  1 754 лева 
4.11. Остатък за погасяване от лихвата по ФЕЕ  7 лева 
4.12. Заем ФЛАГ 165 325 лева 
4.13. Остатък за погасяване от лихвата по ФЛАГ около 2 583 лева 
4.14. Заем от “СИБАНК” АД, главница 386 811 лева 
4.15. Заем от “СИБАНК” АД,  лихва около 7 988 лева 
4.16. Безлихвен заем ПУДООС 164 986 лева   

 Приложение: Приложение № 1 и № 2 (разпределени по параграфи, 
съгласно Приложение № 1, в т.ч. и отчета за изразходваните средства за 
основен ремонт и придобиване на дълготрайни материални активи, съгласно 
приложение № 2). 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  
 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

Двадесет и девета точка от дневния ред:  
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 276/14.07.2011 г., 

относно: Актуализация на плана за капиталовите разходи и промени по 
бюджета на община Две могили за 2011 г.  

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

Комисията разгледа предложението за актуализация на плана за 
капиталовите разходи и промени по бюджета на Общината за 2011 г. Това се 
прави на всяко шестмесечие. Капиталовите разходи от държавния бюджет са 
190 000 лева. От продажба на нефинансови активи сме предвидили 405 612 
лева. Собствените приходи от преходен остатък – 26 451 лева. Средствата от 
стихийни бедствия са 239 000 лева. Или общо – за капиталови разходи са 
предвидени 800 000 лева, което е с 200 000 лева повече от това, което беше 
заложено в началото на годината. Това нарастване е във връзка с получени 
средства за ремонтно – възстановителни работи при манастира в Каран 
Върбовка. С тези промени към 30.06.2011 година бюджета придобива 
следния вид: Данъчни приходи – 322 020 лева, неданъчни приходи – 
1 896 303 лева, взаимоотношения с Република България – 3 445 743 лева, 
трансфери – 59 546 лева, временни безлихвени заеми – 451 469 лева, 
операции с финансови активи, които са със знак „минус” – - 633 824 лева, 
остатък от предходен период – 141 390 лева или всичко приход и разход – 
5 682 647 лева. 

Становището на комисията е да се приеме актуализацията. 
Разисквания по двадесет и девета точка нямаше. 
По двадесет и девета точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  
във връзка с чл. 18 от Закона за общинските бюджети и Докладна 
записка № 276 от 14.07.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1016 

 

 1. Приема Актуализирания план за капиталовите разходи, финансирани 
с целева субсидия от Републиканския бюджет и от собствени средства на 
община Две могили за 2011 г., съгласно Приложение № 1. 
 

Приложение № 1 
Актуализиран план на капиталовите разходи, финансирани с целева субсидия 
от централния бюджет и собствени средства на община Две могили за 2011 г. 

(актуален към 30.06.2011 г.) 
 

В т.ч.  В т.ч. 

Параграфи в т.ч.: 
наименование на обекта 

или позиция 

Било 

Субсидия 
      РБ 

От постъп- 
 ления от    
 продажба   
 на нефи-   
 нансови  

  активи 

Собствени 
средства, 
преходе

н 
остатък 
и други 

Става 

Субсидия 
      РБ 

 От постъп-
 ления от    
 продажба   
 на нефи-   
 нансови  
  активи 

Собствени 
средства, 
преходен 
остатък и 

други 

Всичко капиталови 
разходи 

622963 190900 405612 26451 868032 190900 405612 271520 
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Чл. 10, ал. 1 от ЗДБ 190900 190900   190900 190900   
Собствени средства 432063  405612 26451 437163  405612 31551 
Получени средства 
за преодоляване на 
стихийни бедствия 

    239969   239969 

5100 Основен  ремонт 
на дълго-трайни 
материални активи 

506176 190900 315276  746145 190900 315276 239969 
 

Ф-я 02 Отбрана и 
сигурност 

    239969   239969 

Ремонтно-възстано-
вителни работи на дере 
и водосток в участък 
при мана- стир 
„Св.Марина”, 
с.К.Върбовка 

    239969   239969 

         

Ф-я 03 Образование 199274 42000 157274  199274 42000 157274  
„Енергийна ефектив-
ност общинска  
образователна 
инфраструктура” 

59274 42000 17274  59274 42000 17274  

Съфинансиране 
проект „Красива 
България” 

140000   140000  140000  140000  

         

Ф-я 05 Социално 
осигуряване и грижи 

14500  14500  14500  14500  

Дом за възрастни хора 
с. Острица 

14500   14500  14500  14500  

         

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

117598  117598  117598  117598  

Реконструкция тра-
фопостове – табла за 
улично осветление 

47150  47150  47150  47150  

Полагане на бордю-ри 
и тротоари по 
бул.”България” 

21608  21608  41608  41608  

Изграждане на пло-
щадки за контейнери  
във всички населени 
места на общината 

23000  23000  28000  28000  

Оценка за съответст-
вие по мярка 322 

8340  8340  8340  8340  

Ремонт „Водопровод 
с.Чилнов”- мярка 321 

17500  17500  17500  17500  

         

Ф-я 07 Почивно 
дело, култура и 
религиозни дейности 

43904 18000 25904  43904 18000 25904  

Младежки парк град 
Две могили – оценка за 
съответствие 

17904  17904  17904  17904  

Ритуална зала -
гробищен парк 

8000  8000  8000  8000  
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Ремонт къща-музей 
"Филип Тотю" Две 
могили 

18000 18000    18000 18000    

         

Ф-я 08 Икономичес-
ки дейности и услу-
ги” 

130900 130900   130900 130900   

Рехабилитация ПЪТ № 
RSE 3085 на км 1+000 
до км.5+600 
(с.Батишница -
с.Чилнов) 

40223 40223   40223 40223   

Рехабилитация ПЪТ № 
RSE 2081 на км 0+000 
до км.2+000 
(с.Могилино-с.Помен) 

27542 27542   27542 27542   

Рехабилитация ПЪТ № 
TGV 1137 на км 
14+000 до км.17+600 – 
(с.Могилино - с.Цар 
Асен) 

60880 60880    60880 60880    

Рехабилитация ПЪТ № 
RSE 1082 на км 7+900 
до км.12+000 
(с.Чилнов-с.Баниска) 

2255 2255   2255 2255   

5200 Придобиване на 
дълготрайни ма-
териални активи 

109717  83536 26181 114817  83536 31281 

Ф-я 01 Общи 
държавни служби 

6000   6000 6000   6000 

Ксерокс – 2 бр. 5000   5000 5000   5000 
Компютър 1000   1000 1000   1000 
         

Ф-я 02 Отбрана и 
сигурност 

1900   1900 1900   1900 

Закупуване на лек 
автомобил 

1900   1900 1900   1900 

         

Ф-я 03 Образование 5222  4022 1200 10322  4022 6300 
Система за видео-
наблюдение СОУ 

4022  4022   4022  4022   

Закупуване на мулти-
функционално ус-
тройство ОУ Баниска 

1200    1200 1200    1200 

Закупуване на клима-
тична техника СОУ 
Две могили – 4 бр. 

    5100   5100 

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

3000   3000 3000   3000 

Закупуване на 
храсторези – 5 бр. 

3000   3000 3000   3000 

         

Ф-я 07 Почивно дело, 
култура и ре-
лигиозни дейности 

14081   14081 14081   14081 
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Телевизор 4315   4315 4315   4315 
LSD проектор 2656   2656 2656   2656 
Фотоапарат 928   928 928   928 
Видеокамера 2821   2821 2821   2821 
DVD плеар 1015   1015 1015   1015 
Преносим компютър 2346   2346 2346   2346 
         

Ф-я 08 Икономи-
чески дейности и 
услуги” 

79514  79514  79514  79514  

Съфинансиране проект 
„Ботаническа градина” 

59514  59514  59514  59514  

Съфинансиране 
проект „Тематичен и 
екологичен парк 
„Орлова чука”” 

20000  20000  20000  20000  

5300 Придобиване на 
нематериални  
активи 

270   270 270   270 

Ф-я 03 Образование 270    270 270    270 
Програмен продукт 
„ТРЗ” 

270    270 270    270 

5503 Капиталови 
трансфери 

6800  6800  6800  6800  

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

6800  6800  6800  6800  

Изграждане на 
регионално депо 
гр.Бяла 

6800  6800  6800  6800  

 

2. Променя бюджета на община Две могили към 30.06.2011 г. в 
приходната и разходната част по мероприятия и параграфи, съгласно 
Приложение № 2. 

          Приложение 2 
 

ПРИХОДИ Параграф Увеличава 
(лева) 

Намалява 
(лева) 

МЕСТНИ ПРИХОДИ    
Получени застрахователни премии 36 11 200  
Получени временни безлихвени заеми 
от набирателна сметка 

93 20 71 647  

ВСИЧКО ПРИХОДИ:  71 847  
    

РАЗХОДИ    
ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ    

    

Целодневни детски градини  83 83 
Заплати и възнагр.на персонала по 
трудови правоотношения 

01 01  83 

Възнагр.по извънтрудови 
правоотношения 

02 02 83  
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Общообразователни училища  5 100 5 100 
Храна 10 11  5 100 
Придобиване на ДМА 52 00 5 100  
    

Център за настаняване от семеен тип  10 300 10 300 
Заплати и възнагр.на персонала по 
трудови правоотношения 

01 01  10 000 

Храна 10 11 2 000  
Медикаменти 10 12  300 
Вода, горива и енергия 10 16 6 600  
Външни услуги 10 20 1 700  

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ    
Общинска администрация   250 
Материали 10 15  250 
    

Програми за временна заетост  350  
Разходи за застраховки 10 62 350  
    

Вода  100  
Вода, горива и енергия 10 16 100  
    

Чистота  1 000 1 000 
Заплати и възнагр.на персонала по 
трудови правоотношения 

01 01  1 000 

Възнагр.по извънтрудови 
правоотношения 

02 02 1 000  

    

Международни програми и 
споразумения, дарения и помощи от 
чужбина 

 71 647  

Заплати за нещатен персонал 02 01 18 618  
Възнагр.по извънтрудови 
правоотношения 

02 02 5 388  

Осиг.вноски от работод. За ДОО 05 51 2 164  
ЗОВ от работодатели 05 60 1 014  
Вн.за доп.задълж.осиг. от 
работодател 

05 80 562  

Материали 10 15 488  
Вода, горива и енергия 10 16 449  
Външни услуги 10 20 42 256  
Командировки в чужбина 10 52 708  
    

ВСИЧКО РАЗХОДИ   88 580 16 733 
 

Бюджетът на община Две могили в приходната и разходната част към 
30.06.2011 г. придобива следните размери: 
  

Данъчни приходи 322 020 
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Неданъчни приходи 1 896 303 
Взаимоотношения с РБ (субсидия) 3 445 743 
Трансфери 59 546 
Временни безлихвени заеми от бюджетна на 
извънбюджетна сметка 

451 469 

Операции с финансови активи  –  633 824  
Остатък от предходен период 141 390 
ВСИЧКО ПРИХОД И РАЗХОД:  5 682 647 

 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  
 „ За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Тридесета точка от дневния ред:  
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 277/15.07.2011 г., 

относно: Осигуряване на собствен финансов принос и партньорство по 
проект при кандидатстване по процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по проекти за „Изграждане на регионална 
система за управление на отпадъците в регион Борово/Бяла” по Оперативна 
програма „Околна среда 2007 – 2013 година”  

По нея докладва: 
1.Тодор Куцаров – Секретар на Комисията по “Бюджет и финанси”: 
За изграждането на регионалното депо е необходимо собствено 

финансиране, съобразно броя на населението. Общата стойност на проекта е 
22 774 452 лева, а собственото финансиране на шестте общини по проекта е 
1 038 772 лева, което е съобразно броя на жителите на всяка община. 
Приноса на нашата община трябва да е в размер на 177 720 лева и ние трябва 
да дадем съгласието си, тъй като целта на това решение е проекта да бъде 
осъществен. Становището на комисията е да се приеме решението. 

В разискванията по тридесета точка участие взеха: 
1. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 
Наскоро станах Председател на това Сдружение и съгласно Закона за 

екологията общините, които нямат изградено депо от тази година ще трябва 
да плащат такса за екология. Според закона ако не изградим до 2014 година 
това депо глобата ни ще се увеличи на 70 лева за тон, сега плащаме 6 лева за 
тон. Така цялата такса битови отпадъци ще отива в Министерството за да си 
плащаме глобата, ако нямаме изградено депо. Тези 177 000 лева ще бъдат 
разпределени в три години и така няма да се натрупват наведнъж много 
плащания. В момента ние плащаме 50 000 лева годишно такса екология и 
трябва да си променим културата на изхвърляне на отпадъци, защото това не 
е изискване на Общината, а на Държавата и ще има санкции. В тази връзка 
ние сме силно заинтересовани това депо да се изгради, защото ще ни олекне 
значително. 

След приключване на разискванията по тридесета точка от 
дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във 
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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 
Решение № 10 по Протокол № 5/12.04.2011 г. и Решение № 4 по Протокол 
№ 6/14.07.2011 г. на Общото събрание на Регионалното Сдружение за 
управление на отпадъците – „Янтра-Лом 2008” и Покана за 
кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по проект за „Изграждане на регионална система за 
управление на отпадъците в регион Борово/Бяла” и Докладна записка с 
вх. № 277 от 15.07.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1017 

 

1. Дава съгласие Община Две могили да кандидатства като партньор на 
общините Борово, Бяла, Ценово, Полски Тръбмеш, Опака и на Регионално 
Сдружение за управление на отпадъците – „Янтра-Лом 2008” с проектно 
предложение за „Изграждане на регионална система за управление на 
отпадъците в регион Борово/Бяла” по процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъците” на оперативна 
програма „Околна среда 2007 – 2013 г. с референтен номер: 
BG161PO005/10/2.10/07/22. 

2. Дава съгласие община Бяла да бъде водеща община при 
кандидатстване по процедурата по т. 1 и управлението на проекта. 

3. В изпълнение на т. 1 и т. 2 от настоящото решение, упълномощава 
Кмета на община Две могили да подпише от името на община Две могили 
Споразумение за партньорство с община Бяла, в качеството и на водеш 
партньор и общините Борово, Ценово, ПолскиТръбмеш, Опака и създаденото 
от тях  Регионално Сдружение за управление на отпадъците – „Янтра-Лом 
2008” по проекта и процедурата пот. 1. 

4. Удостоверява, че дейностите по проект „Изграждане на регионална 
система за управление на отпадъците в регион Борово/Бяла” отговарят на 
приоритетите на Актуализирания общински план за регионално развитие на 
община Две могили 2007 – 2013 г. 

5. Дава съгласие община Две могили да осигури собствен финансов 
принос по проектното предложение по т. 1 в размер на 177 720.97 лева. 

6. Собственият финансов принос по т. 5, община две могили ще 
осигури от такса „Битови отпадъци” за времето на изпълнение на проекта и 
собствени средства от общинския бюджет за 2012 г., 2013 г. и 2014 г.  

7. Възлага на Кмета на община Две могили в изпълнение на решението 
по т. 6 да представя през Управляващия орган на Оперативна програма 
„Околна среда” през всяка от годините на изпълнение на проекта (2012 г., 
2013 г. и 2014 г.) решението на Общинския съвет, с което се приема 
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годишния бюджет, придружено с извлечение от бюджета, в което е посочено 
в кое бюджетно пера са включени разходите за собствено участие по проекта. 

8. Възлага и упалномощава Кмета на община Две могили да извърши 
всички необходими действия свързани с настоящото решение, както и да 
подписва всички документи при кандидатстване, включително декларация за 
партньорство по проект за „Изграждане на регионална система за управление 
на отпадъците в регион Борово/Бяла” по процедура за директно предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2„Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъците” на оперативна 
програма „Околна среда 2007 – 2013 г. с референтен номер: 
BG161PO005/10/2.10/07/22. 
  

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  
 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Тридесет и първа точка от дневния ред:  
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 279/15.07.2011 г., 

относно: Закриване на село Острица като „Кметство” и преобразуването му в 
„Наместничество”. 

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

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 
уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 
 С тази докладна записка, Кмета на Общината предлага за бъде закрито 
„Кметството” в село Острица. Като основание за това свое предложение той 
сочи, че в селото живеят 291 човека, което се явява под установения 
изискуем брой от 350 човека, съгласно чл. 16, точка 1 от Закона за 
административно-териториалното устройство на Република България. По 
тази причина, той предлага още „Кметството” да се преобразува в 
„Наместничество”.  
 Ние като Комисия, след като се запознахме с предоставените ни 
материали и нормативната уредба, регламентираща този въпрос, считаме, че 
„Кметството” в село Острица следва да бъде закрито като съставна 
административно-териториална единица.  

Предложението за откриване на „Наместничество” не следва да бъде 
уважено, тъй като такава административно-териториална единица в Закона за 
административно-териториалното устройство на Република България няма. 

В заключение, становището на Комисията ни е, че основанието за 
приемане на настоящото решение следва да бъде: Чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка 
с чл. 27, ал. 4  и чл. 42, ал. 1, т. 6  от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 21 от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, във връзка с чл. 30 във връзка с чл. 16, ал. 1 от 
Закона за административно-териториалното устройство на Република и 
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Докладна записка с вх. № 279 от 15.07.2011 г., а самото решение следва да 
добие следния вид: 

1. Закрива съставна административно–териториална единица 
„Кметство” с административен център село Острица, община Две могили, 
област Русе, с граници: землище на село Каран Върбовка, землище на село 
Кацелово, землище на село Табачка, землище на село Пепелина, землище на 
село  Широково, землище село Чилнов и землище село Бъзовец с 284 (двеста 
осемдесет и четири) жители с постоянен адрес към 21.06.2011 г., поради 
липса на законови предпоставки, обуславящи досегашния му статут на 
„Кметство”. 

2. Решението да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник” чрез 
Областния управител на област Русе. 

3. След обнародване на решението в „Държавен вестник”, същото да се 
изпрати на Общинската избирателна комисия град Две могили. 

4. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме  
необходимите действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 

В разискванията по тридесет и първа точка участие взеха: 
1. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 
Тъй като вече имаме опит със село Пепелина и село Широково, които 

са Наместничества и има Кметски наместник ви предложих и тези селата 
Острица и Могилино да станат такива. Когато има Наместничество 
държавата дава допълнително финансиране за щатна бройка. Ако не го 
направим Наместничество трябва да мине към друго Кметство и така няма да 
има финансов ресурс. Предлагам ви на следващата сесия да направим 
промяна в структурата на Общината и да ги запазим като Наместничества. 
Съгласен съм с предложението за решение, което предлага Ахмед Феим. 

2. Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет: 
Така или иначе сега трябва да закрием Кметството и на следващото 

заседание да направи предложение за структурни промени. 
3. Петър Петров – Общински съветник: 
Нека направим така, че всяко село да си има Кметски наместник. 

Хората са свикнали с това в селото да има кмет. 
По тридесет и първа точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4  и чл. 42, ал. 1, т. 6  
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, 
ал. 2, т. 21 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, във връзка с чл. 30 във връзка с чл. 16, ал. 1 от Закона 
за административно-териториалното устройство на Република и 
Докладна записка с вх. № 279 от 15.07.2011 г., прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 1018 

 

1. Закрива съставна административно–териториална единица 
„Кметство” с административен център село Острица, община Две могили, 
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област Русе, с граници: землище на село Каран Върбовка, землище на село 
Кацелово, землище на село Табачка, землище на село Пепелина, землище на 
село  Широково, землище село Чилнов и землище село Бъзовец с 284 (двеста 
осемдесет и четири) жители с постоянен адрес към 21.06.2011 г., поради 
липса на законови предпоставки, обуславящи досегашния му статут на 
„Кметство”. 

2. Решението да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник” чрез 
Областния управител на област Русе. 

3. След обнародване на решението в „Държавен вестник”, същото да се 
изпрати на Общинската избирателна комисия град Две могили. 

4. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме  
необходимите действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  
 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Тридесет и втора точка от дневния ред:  
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 28078/15.07.2011 г., 

относно: Закриване на село Могилино като „Кметство” и преобразуването 
му в „Наместничество”. 

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

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 
нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 
 Тази докладна записка е идентична с предходната. Отнася се за 
закриване на „Кметството” в село Могилино, в което към 21.06.2011 г. 
живеят 272 жители. Предложението за откриване на „Наместничество” не 
следва да се уважава. 

По тази причина, ние трябва да приемем съответното решение, което 
предлагам да има следния вид: 

1. Закрива съставна административно–териториална единица 
„Кметство” с административен център село Могилино, община Две могили, 
област Русе, с граници: землище на село Цар Асен, землище на село Осиково, 
землище на село Баниска, землище на село Копривец с 272 (двеста 
седемдесет и два) жители с постоянен адрес към 21.06.2011 г., поради липса 
на законови предпоставки, обуславящи досегашния му статут на „Кметство”. 

2. Решението да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник” чрез 
Областния управител на област Русе. 

3. След обнародване на решението в „Държавен вестник”, същото да се 
изпрати на Общинската избирателна комисия град Две могили. 

4. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме  
необходимите действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 

Основанията за приемане на това решение да бъдат същите, които 
посочи г-н Ахмед Феим. 

Разисквания по тридесет и втора точка нямаше. 



 

 48 

По тридесет и втора точка от дневния ред, Общинският съвет, на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4  и чл. 42, ал. 1, т. 6  
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, 
ал. 2, т. 21 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, във връзка с чл. 30 във връзка с чл. 16, ал. 1 от Закона 
за административно-териториалното устройство на Република и 
Докладна записка с вх. № 280 от 15.07.2011 г., прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 1019 

 

1. Закрива съставна административно–териториална единица 
„Кметство” с административен център село Могилино, община Две могили, 
област Русе, с граници: землище на село Цар Асен, землище на село Осиково, 
землище на село Баниска, землище на село Копривец с 272 (двеста 
седемдесет и два) жители с постоянен адрес към 21.06.2011 г., поради липса 
на законови предпоставки, обуславящи досегашния му статут на „Кметство”. 

2. Решението да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник” чрез 
Областния управител на област Русе. 

3. След обнародване на решението в „Държавен вестник”, същото да се 
изпрати на Общинската избирателна комисия град Две могили. 

4. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме  
необходимите действия за изпълнение решението на Общинския съвет. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  
 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Тридесет и трета точка от дневния ред:  
Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 289/19.07.2011 г., 

относно: Актуализация на плана за капиталовите разходи и промени по 
бюджета на община Две могили към 31.07.2011 г.  

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

финанси”: 
Нашата комисия разгледа предложението за актуализация на 

капиталовите разходи и промени по бюджета на Общината към 31.07.2011 г. 
Тук има повече промени от актуализацията на шестмесечието. Субсидията от 
Републиканския бюджет остава същата. Нефинансовите активи са същите. 
Капиталовите разходи намаляват от 800 000 лева на 733 000 лева. 
Собствените средства намаляват от 437 000 лева на 302 000 лева. Другото 
остава непроменено. При тези промени бюджетът на Общината към 
31.07.2011 г. придобива следния вид: данъчни приходи – 322 020 лева, 
неданъчни приходи – 1 855 298 лева, взаимоотношения с Република България 
– 3 445 743 лева, транфери – 59 546 лева, временни безлихвени заеми – 451 
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469 лева, операции с финансови активи  – 633 824 лева, остатък от 
предходен период – 141 390 лева или всичко приходи и разходи – 5 641 642 
лева. 

В разискванията по тридесет и трета точка участие взеха: 
1. Петър Петров – Общински съветник: 
Има преизпълнение на бюджета. Намаляват се разходите от собствени 

средства. Намалели са постъпленията от заложените продажби на общинско 
имущество. 

2. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 
 Залагаме бюджета в началото на годината. Поради това, че се забавят 
проектите е необходимо да се направи промяна. Бяхме заложили приходи от 
продажба на имущество, но това не може да стане и затова ги махаме. Така 
бюджетът е още по-балансиран. 

По тридесет и трета точка от дневния ред, Общинският съвет, на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  
във връзка с чл. 18 от Закона за общинските бюджети и Докладна 
записка № 276 от 14.07.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1020 

 

 1. Приема Актуализирания план за капиталовите разходи, финансирани 
с целева субсидия от Републиканския бюджет и от собствени средства на 
община Две могили към 31.07.2011 г., съгласно Приложение № 1. 
 

Приложение № 1 
Актуализиран план на капиталовите разходи, финансирани с целева субсидия 
от централния бюджет и собствени средства на община Две могили за 2011 г. 

(актуален към 31.07.2011 г.) 
 

В т.ч.  В т.ч. 

Параграфи в т.ч.: 
наименование на обекта 

или позиция 

Било 

Субсидия 
      РБ 

От постъп- 
 ления от    
 продажба   
 на нефи-   
 нансови  

  активи 

Собствени 
средства, 
преходе

н 
остатък 
и други 

Става 

Субсидия 
      РБ 

 От постъп-
 ления от    
 продажба   
 на нефи-   
 нансови  
  активи 

Собствени 
средства, 
преходен 
остатък и 

други 

Всичко капиталови 
разходи 

622963 190900 405612 26451 733807 190900 271387 271520 

Чл.10, ал. 10 от ЗДБ 190900 190900   190900 190900   
Собствени средства 432063  405612 26451 302938  271387 31551 
Получени средства 
за преодоляване на 
стихийни бедствия 

    239969   239969 

5100 Основен 
ремонт на 
дълготрайни 
материални 

506176 190900 315276  681920 190900 251051 239969 
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активи 
Ф-я 02 Отбрана и 
сигурност 

    239969   239969 

Ремонтно-възстано- 
новителни работи на 
дере и водосток в 
участък при мана-
стир „Св.Марина”, 
с.К.Върбовка 

    239969   239969 

         

Ф-я 03 Образование 199274 42000 157274  59274 42000 17274  
„Енергийна ефектив-
ност общинска обра-
зователна инфра-
структура” 

59274 42000 17274  59274 42000 17274  

Съфинансиране 
проект Красива 
България 

140000   140000      

         

Ф-я 05 Социално 
осигуряване и 
грижи 

14500  14500      

Дом за възрастни 
хора с. Острица 

14500   14500      

         

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

117598  117598  207873  207873  

Реконструкция тра-
фопостове – табла за 
улично осветление 

47150  47150  47150  47150  

Полагане на бордю-
ри и тротоари по 
бул.”България” 

21608  21608  41608  41608  

Изграждане на пло-
щадки за контей-
нери  във всички 
населени места на 
общината 

23000  23000  28000  28000  

Оценка за съответ-
ствие по мярка 322 

8340  8340  8340  8340  

Ремонт „Водопровод 
с.Чилнов”-мярка 321 

17500  17500  17500  17500  

Преасфалтиране на 
площадно простран-
ство с. Кацелово 

    44012  44012  

Преасфалтиране ул. 
Осогово гр. Две 
могили 

    7593  7593  

Асфалтиране на път 
към мюсюлмански 
гробища 

    13670  13670  

         

Ф- 07 Почивно дело, 
култура и религиоз-
ни дейности 

43904 18000 25904  43904 18000 25904  
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Младежки парк гр. 
Две могили – оценка 
за съответствие 

17904  17904  17904  17904  

Ритуална зала-
гробищен парк 

8000  8000  8000  8000  

Ремонт къща-музей 
"Филип Тотю" Две 
могили 

18000 18000    18000 18000    

         

Ф-я 08 Икономи-
чески дейности и 
услуги 

130900 130900   130900 130900   

Рехабилитация ПЪТ 
№ RSE 3085 на км 
1+000 до км.5+600 
(с.Батишница-
с.Чилнов) 

40223 40223   40223 40223   

Рехабилитация ПЪТ 
№ RSE 2081 на км 
0+000 до км.2+000 
(с.Могилино-
с.Помен) 

27542 27542   27542 27542   

Рехабилитация ПЪТ 
№ TGV 1137 на км 
14+000 до 
км.17+600 –
(с.Могилино-с.Цар 
Асен) 

60880 60880    60880 60880    

Рехабилитация ПЪТ 
№ RSE 1082 на км 
7+900 до км.12+000 
(с.Чилнов-с.Баниска) 

2255 2255   2255 2255   

5200 Придобиване 
на дълготрайни 
материални 
активи 

109717  83536 26181 44817  13536 31281 

Ф-я 01 Общи 
държавни служби 

6000   6000 6000   6000 

Ксерокс – 2 бр. 5000   5000 5000   5000 
Компютър 1000   1000 1000   1000 
         

Ф-я 02 Отбрана и 
сигурност 

1900   1900 1900   1900 

Закупуване на лек 
автомобил 

1900   1900 1900   1900 

Ф-я 03 Образование 5222  4022 1200 10322  4022 6300 
Система за видео-
наблюдение СОУ 

4022  4022   4022  4022   

Закупуване на мулти-
функционално 
устройство ОУ 
Баниска 

1200    1200 1200    1200 

Закупуване на клима-
тична техника СОУ 
Две могили – 4 бр. 

    5100   5100 

Ф-я 06 Жилищно-
строит.благоустр.к
омун.стоп. и азване 

3000   3000 3000   3000 
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на окол. среда. 
Закупуване на 
храсторези – 5 бр. 

3000   3000 3000   3000 

Ф-я 07 Почивно де-
ло, култура и рели-
гиозни дейности 

14081   14081 14081   14081 

Телевизор 4315   4315 4315   4315 
LSD проектор 2656   2656 2656   2656 
Фотоапарат 928   928 928   928 
Видеокамера 2821   2821 2821   2821 
DVD плеар 1015   1015 1015   1015 
Преносим компютър 2346   2346 2346   2346 
Ф-я 08 Икономи-
чески дейности и 
услуги 

79514  79514  9514  9514  

Съфинансиране 
проект „Ботаническа 
градина” 

59514  59514  9514  9514  

Съфинансиране 
проект „Тематичен 
и екологичен парк 
„Орлова чука”” 

20000  20000      

5300 Придобиване 
на нематериални  
активи 

270   270 270   270 

Ф-я 03 Образование 270    270 270    270 
Програмен продукт 
„ТРЗ” 

270    270 270    270 

5503 Капиталови 
трансфери 

6800  6800  6800  6800  

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

6800  6800  6800  6800  

Изграждане на регио-
нално депо гр.Бяла 

6800  6800  6800  6800  

 

 2. Променя бюджета на община Две могили към 31.07.2011 г. в 
приходната и разходната част по мероприятия и параграфи, съгласно 
Приложение № 2. 

Приложение 2 
 

ПРИХОДИ Параграф Увеличава 
(лева) 

Намалява 
(лева) 

МЕСТНИ ПРИХОДИ    
Постъпления от продажба на сгради 40 22  214 173 
Постъпления от продажба на други 
ДМА 

40 29  25 000 

Постъпления от продажба на земя 40 40  201 832 
Постъпления от продажба 
Нематериални дълготрайни активи 

40 30 350 000  

ВСИЧКО ПРИХОДИ:  350 000 441 005 
РАЗХОДИ    
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Бюджетът на община Две могили в приходната и разходната част към 
31.07.2011 г. придобива следните размери: 
Данъчни приходи 322 020 
Неданъчни приходи 1 855 298 
Взаимоотношения с РБ (субсидия) 3 445 743 
Трансфери 59 546 
Временни безлихвени заеми от бюджетна на 
извънбюджетна сметка 

451 469 

Операции с финансови активи  –  633 824  
Остатък от предходен период 141 390 
ВСИЧКО ПРИХОД И РАЗХОД:  5 641 642 

 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  
 „ За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
   

Байчо Георгиев – Председател на Общинския съвет:   
Колеги, в четири от разгледаните днес докладни има направено искане 

за разглеждане и приемане на второ четене, а именно:  
1. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 217/01.06.2011 г., 

относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, 
предоставяни на физически и юридически лица натериторията на Община 
Две могили, област Русе. 

2. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 218/01.06.2011 г., 
относно: Приемане на Наредба № 21 за реда и условията за предоставяне на 
социални услуги на територията на община Две могили, област Русе. 

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ    
Общообразователни училища   140 000 
Основен ремонт на ДМА 51 00  140 000 
    

Играждане, ремонт и поддържане 
на уличната мрежа 

 133 495  

Текущ ремонт 10 30 43 220  
Основен ремонт на ДМА 51 00 90 275  
    

Други икономически дейности   70 000 
Придобиване на ДМА 52 00  70 000 

    

ДОФИНАНСИРАНЕ НА 
ДЪРЖ.ДЕЙНОСТИ С 

ОБЩ.ПРИХОДИ 

   

Домове за стари хора   14 500 
Основен ремонт на ДМА 51 00  14 500 
    

ВСИЧКО РАЗХОДИ   133 495 224 500 
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3. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 219/01.06.2011 г., 
относно: Приемане на Наредба № 22 за управлението и поддържането на 
гробищните паркове, погребването и пренасянето на покойници на 
територията на община Две могили, област Русе. 

4. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 243/17.06.2011 г., 
относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 17 за пожарна 
безопасност и спасяване на населението на територията на община Две 
могили, област Русе. 

Тъй като при разглеждането им на първо четене, не бяха направени 
съществени предложения за тяхното изменение, ви предлагам на основание 
чл. 99, ал. 2 от нашия Правилник, те да бъдат разгледани и приети на второ 
четене. 
 Разисквания по направеното предложение, нямаше. 

Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, 
ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 
чл. 4, ал. 1, във връзка с чл. 99, ал. 2 от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1021 

 

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

1.1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, 
предоставяни на физически и юридически лица натериторията на Община 
Две могили, област Русе. 

1.2. Наредба № 21 за реда и условията за предоставяне на социални 
услуги на територията на община Две могили, област Русе. 

1.3. Наредба № 22 за управлението и поддържането на гробищните 
паркове, погребването и пренасянето на покойници на територията на 
община Две могили, област Русе. 

1.4. Наредба за изменение на Наредба № 17 за пожарна безопасност и 
спасяване на населението на територията на община Две могили, област 
Русе. 

2. Определя четирите докладни посочени в точка 1 да бъдат разгледани 
съответно като точки 34, 35, 36 и 37 от дневния ред, а точка 34 – да стане 
точка 38. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  
 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

„Въздържал се” - 0 гласа 
 

Тридесет и четвърта точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 217/01.06.2011 г., 
относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, 
предоставяни на физически и юридически лица натериторията на Община 
Две могили, област Русе. 

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

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

Колеги, няма направени нови писмени предложения за изменение и 
допълнение на Наредбата. По тази причина ви предлагам да я приемем на 
второ четене, като тя влезе в сила от 01.08.2011 г. 

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

на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3  от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1, чл. 99  от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
във връзка с чл. 10, ал. 2 от Закона за нормативните актове и Докладна 
записка с № 217 от 01.06.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1022 

 

1. Приема на второ четене Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията 
община Две могили, област Русе, която влиза в сила от 01.08.2011 г..  

Приложение: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, 
предоставяни на физически и юридически лица на територията община Две 
могили, област Русе. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  
 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Тридесет и пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 218/01.06.2011 г., 

относно: Приемане на Наредба № 21 за реда и условията за предоставяне на 
социални услуги на територията на община Две могили, област Русе. 

По нея докладва:  
1. Йордан Великов – Председател на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 
нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”: 
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Колеги, няма направени нови писмени предложения за изменение и 
допълнение на Наредбата. По тази причина ви предлагам да я приемем на 
второ четене, като тя влезе в сила от 01.08.2011 г. 

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

основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3  от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1, чл. 99  от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
и Докладна записка с вх. № 218 от 01.06.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1023 

 

1. Приема на второ четене Наредба № 21 за реда и условията за 
предоставяне на социални услуги на територията на община Две могили, 
област Русе, която влиза в сила от 01.08.2011 г.. 

Приложение: Наредба № 21 за реда и условията за предоставяне на 
социални услуги на територията на община Две могили, област Русе. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  
 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Тридесет и шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 219/01.06.2011 г., 

относно: Приемане на Наредба № 22 за управлението и поддържането на 
гробищните паркове, погребването и пренасянето на покойници на 
територията на община Две могили, област Русе, която влиза в сила от 
01.08.2011 г.. 

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

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

Колеги, няма направени нови писмени предложения за изменение и 
допълнение на Наредбата. По тази причина ви предлагам да я приемем на 
второ четене, като тя влезе в сила от 01.08.2011 г. 

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

основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3  от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1, чл. 99  от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
във връзка с Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания 
към гробищните паркове (гробища) и погребването и пренасянето на 
покойници и Докладна записка с вх. № 219 от 01.06.2011 г., прие 
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РЕШЕНИЕ 
№ 1024 

 

1. Приема на второ четене Наредба № 22 за управлението и 
поддържането на гробишните паркове, погребването и пренасянето на 
покойницина територията на Община Две могили, област Русе, която влиза в 
сила от 01.08.2011 г.. 

Приложение: Наредба № 22 за управлението и поддържането на 
гробишните паркове, погребването и пренасянето на покойницина 
територията на Община Две могили, област Русе. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  
 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

Тридесет и седма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 243/17.06.2011 г., 

относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 17 за пожарна 
безопасност и спасяване на населението на територията на община Две 
могили, област Русе 

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

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

Колеги, няма направени нови писмени предложения за изменение и 
допълнение на Наредбата. По тази причина ви предлагам да я приемем на 
второ четене, като тя влезе в сила от 01.08.2011 г. 

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

основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3  от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1, чл. 99 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
във връзка с чл. 10, ал. 2 от Закона за нормативните актове и Докладна 
записка с вх. № 243 от 17.06.2011 г., прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 1025 

 

1. Приема на второ четене Наредба за изменение на Наредба № 17 за 
пожарна безопасност и спасяване на населението на територията на община 
Две могили, област Русе, която влиза в сила от 01.08.2011 г.. 

Приложение: Наредба за изменение на Наредба № 17 за пожарна 
безопасност и спасяване на населението на територията на община Две 
могили, област Русе. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника 
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 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

38. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани: 
1. Енчо Петров – Общински съветник: 
Аз искам да задам два въпроса към Кмета на Общината. Първият е 

какво става по въпроса за пазара, който по време на панаира беше придобил  
някакъв вид, но след това отново стана битак. 
 Другият въпрос е какво стана с разрешаването на проблема с 
безстопанствените кучета? Тъй като наскоро станах потърпевш трябва да се 
вземат мерки, защото следващият път може да бъде ухапано и някое дете. 
 2. Драгомир Дамянов – Кмет на Общината: 
 На въпроса за общинския пазар ще отговоря, че там наемател е Милко 
Янков, който до 31.12.2010 г. си е платил наема и от 01.01.2011 г. насам не е 
плащал. От началото на този месец сме го пуснали на съдия изпълнител за да 
си получим наемите за месеците, за които не си е платил. Предприели сме 
действия и за прекратяване на договора. Тъй като е предприел действия за 
изграждането на заведение за бърза закуска, очаквах да подаде молба до 
общинския съвет да му бъдат разсрочени плащанията, но до този момент 
това не е направено. 
 Относно бездомните кучета – това наистина е много сериозен проблем. 
Имаме разработена стратегия, но средствата, които се заделят за направата на 
законен кучкарник са много малко. Ако имаме такъв приют за бездомни 
кучета и той не функционира – глобите са много високи. Въпросът е не как 
ще заловим кучетата, а как ще ги отглеждаме след като ги заловим. 
Отглеждането на едно такова бездомно куче в приют е много по-скъпо, 
отколкото отглеждането на едно дете в детската градина.  

Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет – Две могили: 
 Поради изчерпване дневния ред на шестдесет и второто (редовно) 
заседание на Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

Протоколът е изготвен на 27.07.2011 г. и отпечатан в 3 екз. 
Екз. № 1 – към Папка № 148. 
Екз. № 2 – за Кмет на Община.  
Екз. № 3 – за Областен управител. 

 
 
МИ/МИ 

Председател на Общинския съвет – Две могили:  

     
______________________ (Байчо Петров Георгиев) 


